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കൊച്ചിഭൂമ' ിശാസ്രും 
നം സട 

അഭ്ധ്യായം ൧. 
പി. 

ഭിക്കു ക 0൦. 

നിങ്ങളു ടെ വീടിന്െറ കിഴക്കെ കോലായഡം, വട 

ക്കെവേലി എന്നു പറയുമ്പോറം _.ഏതുകോലായമാഒണ 

ന്നോ, ഏതുവേലിയാനെന്നൊ നിങ്ങാംക്കു ഉടനെ മന 

സ്പ്റിലാകുന്നു ഇതെങ്ങിനെയാകുന്നു? നിശ്ചയമായും മേല് 

പറഞ്ഞസ്ഥലങ്ങഠം നിങ്ങറംക്കു നല്ലവണ്ണം പരിചയമുള്ള 

തിനാലാണ്”. എന്നാല് ബങ്ങറം മുമ്പൊരിക്കലും പോയി 

ട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തു പോവൃകയൊ, പരിച്യമില്ലാ 

ത്ത ഒരു പുഴയിലൊ കായലിലൊ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുയോ 

ചെയുദ്പോഠാം ദിക്കുകറം അറിഷുന്നതെ്ങിനേഷാണ'? പ 
കല്സമയമാണെക്കില് സുയയനെറ മൃദയാസ്തമനങ്ങം 

നോക്കി ദ'ക്കുകഠം നിണ്ണ്ൂയിക്കാം. എന്തെന്നാല് സൂയ്യന് 

കിഴക്കുദിച്ചു ന അസ്തമിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങാം . 

ക്കറിവൃുള്ള സംഗതിയാണ്. അതിനാല് സൂഷ്യോദയം നോ 

ക്കി നില്ക്കുന്നതായാരു നങ്ങളുടെ മു൯വ.രം കിഴക്കും 
പിന൯വശം പടിട്തോറും വലത്തുഭാഗം തെക്കും ഹുടത്തുഭാ 
ഗം വടക്കും ആണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാല് സൂയ്യ 

൯൯ എപ്പായ്യോഴും. നേരെ കിഴുക്കുദിക്കാതെ അചപ്പാല്പം തെ 
ക്കോട്ടം വടക്കോട്ടം മാറി ഉദിക്കുന്നതായികാണും. അതി 



$ 
നാല് ഉ ദയാസ്തമനം ഏതുസ്ഥാനത്തായാലും ശരിയായ ദി 

ക്കക ജറിയയവാനുള്ള ഒരു മാഗ്ഗത്തെ താഴെ വിവരിക്കുന്നു. 
നിങ്ങളുടെ വീടിന്െറ മുററത്ത് വൃഷങ്ങളുടേയും മ 

റും നിഴല് തട്ടാത്ത ഒര സ്ഥലത്ത് കുറെ നീഷത്തില് വള 
വില്ലാത്തതായ ഒരു വടി ഒട്ടം ചെരിവൃുകൂടാതെ ഒരററം നി 
വത്തി കുഴിച്ചിടുക. സുയ്യ൯ ൭. ദിച്ചുയരുന്നതോടുകൂടി കഴി 
ച്ചിട്ട വടിയുടെ അടുക്കല് ചെന്നു നോക്കിയാല് അതി 

നെറ നിഴല് നിലത്തുകാണാം. നന്നെ രാവിലെ നിഴലി 
നനു വടിയേക്കാഠം നിജുമുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നീട” ഓരോ മ 
ണിക്കൂറിലും നിഴലിനെറ സ്ഥാനം മാറിയും നീളം കുറ 
ഞ്ഞും വരുന്നതായും. സൂയ്യ൯ നേരെ മുകളിലെത്തുയ്പോ൦ം 

(അതായ്ക്ക് 12 മണിക്ക്) നിഴല് ലേരം മാത്രം ഉള്ളതായും 

കാണുന്നതാണ്. പത്ൃണ്ടു മണ 'ക്കുരേഷം വടിയുടെ നിഴ 

ല് ക്രമത്തില് വലിയതായ്ക്കുന', വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഠം 

രാവിലത്തെ നിഴല് പോലെ ദിശ്ലമുള്ളതായിരിക്കും. രാ 

വിലെ മുതല് വൈകുന്നേരംവരെ ഓരോ മണിക്കൂറിലും നി 
൭ അളുനു നോക്കുന്നതായാല് ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്കുള്ള 

നിഴല് ഏററവ്യം ചെറിയതായിരിക്കുമെന്നു അനുഭവ 

പ്പെടും. ഈ നിഴലിനെറ അറാത്തു നിന്നു നിലത്തു കുഴി 
ച്ചിടിട്ടള്ള വടയുടെ ചുവട്ടിലേക്കു ഒരു നേര്വരവരച്ചാല് 
ആയത ' നേരെ തെക്കുവടക്കായിരിക്കും. ഈ വരയെ ന। 

ലത്തു സ്ഥാപചച്ചു വടയുടെ കടയ്ക്കുതനിന്നു മറുവശത്തെ 
൧൭൦ നീട്ടണം. ഉചച്ചുതിരിഞ്ഞതിന്നുശേഷം ഈ വരയിന്മേ 
ല് അതി നെറ ഒരററത്തേക്കു നോക്കികൊണ്ടു നിൽക്കുമ്പോ 

റം സൂയ്യനെ നിങ്ങളുടെ വലത്തു ഭാഗത്തായിക്കണ്ടാല് നി 

ഞ്ങറം നേരെ തെക്കോട്ടു നോക്കി നില്ക്കുകയാണു'. അ 



പ്പോഠം നിങ്ങളുടെ .പി൯ ഭാഗം വടക്കും വലത്തുഭാഗം 

പടിഞ്ഞാറും, ഇടത്തുഭാഗം കിഴുക്ഷമായിരിക്കും. 

സൂയ്യന്െറ ഉ ദായസ്തമനങ്ങറം നോക്കി ദിക്ഷകഠം 

നമുക്കറിയുവാ൯ പകല് മാത്രമെ സാധാക്കയുള്ള. എന്നാ 

ല് രാത്രിയിലും ദിക്കുകഠം അറിയുന്നതിന്നു പണ്ടുള്ളവര് ല 

രു ഉപായം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ആയത് ;ഡ്യുപന്് ഫ് 

നാ നഷ്യത്രത്ത് ന്െറ സ്ഥാനം നോക്കിട്ടാണ'. രാത്രിയില് 

ആകാശത്തില് നോ9്യാല് ഏഴുനഭ്ഷത്രന്ദറം, ഒന്നോ 

ടൊന്നു അടുത്തുസ്ഥിതിചെയുന്നതായിക്കാണാം. ഈ നഷ 

ത്രങ്ങളെ തമ്മില് യോജിപ്പിക്കുന്നതായി നിങ്ങഥം മന 

സ്ത്രില് സങ്കച്ഛിച്ചാല് ആ രേഖക്ക് ഏകദേശം ഒരു കലപ്പ 

യുടെ ഛായയുള്ളതായിരിക്കും. ഇവക്ക' നമ്മുടെ പരാത 

നന്മാ൪ :സഫ്ത്രഷികഠം* എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇ 

വയില് രണ്ടെണ്ണം മററുള്ളവയില്നിന്നു അല്പം ദൂരെയായി 

രിക്കും. ഈ രാന്ദു നദയത്രത്അളില് മററുള്ള അഞ്ചിനോട് 

അധികം അടുത്ത രിക്കുന്ന നഭത്രത്തില്നിന്നു മറേറതി 

ലേക്കു മനസ്സ കൊണ്ടു ഒരു രേഖയെ സമ്കല്പിച്ച' അവിടെ 
നിന്നുനീട്ടിയാന് ആ നീട്ടിയ രേഖയില്യോജിപ്പിക്കപ്പെടു 

നക്ഷത്ര ത്ങ0ം തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിനെറ 4: മടങ്ങു ദ്ൂരത്തി 
ല് വളരെ പ്രകാശമുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തെ കാണാം. അതാ 
കുന്നു” ധ്രുവനക്ഷത്രം. ധ്രുവന് ഉത്തര ്രുവത്തിന്നുനേരെ മു 
കളിലായി സദാപി സ്ഥ'തിചെയ്യന്നതിനാല് അതിനെ 
കാണുന്ന സ്ഥലം വടക്കാണെന്നു കരുതിക്കൊറംക. വ 
ടക്കുഭാഗം മനസ്സിലായാല് മറവു ദ'ക്കുകറം എളുപ്പത്തി 
ല് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലൊ. ധ്രുവന് നിങ്ങളുടെ നേരെ മുന് 
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വശത്താ ണെങ്കില് പി൯ഭാഗം തെക്കും. വലത്തു ഭാഗം കി 
ഗഎൃക്കഒം ഇടത്തു ഭാഗം പടിഞ്ഞാവം ആയഷിരിക്കം. 

പന്ദ് കപ്പല്ക്കാര് വിസ്താരത്തില് കിട ന്നെ സമുദ്ര 

ങ്ങളില് കൂടി വഴിയറിഞ്ഞ' യാത്രചെയ്തിരുന്നത്' ധ്രുവ 

വനെ സഹായത്താലായിരുന്നു. എന്നാല് ശുരുട്ടം കാ 
റുമുള്ള രാത്രികാലങ്ങളില് ആകാശത്തില് നക്ഷത്രങ്ങളെ 

കാണാതെ വരുമ്പോഠം ഈ ഉപായങ്ങഠംകൊണ്ന്ടൊന്നും 

കായ്യമില്ലാതെ വ-നതിനാല് കപ്പല്ക്കാര വഴിയറിയാ 
തെ വലരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന. പിന്ന് ട' “പടക്കുനോക്കി 
എന്ന യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചശേഷം ദിക്കുകളറിയുന്നതിന്നു 

വ്വയാസമില്ലാതായി. 

ചിലര് വാച്ചിരെറ കൂടെ ഒരു ചെറിയ വടക്കനോ 
ക്കിയും രൂക്കിയിടിരിക്കുന്നത' നിങ്ങളില് പലരും കണ്ടിട്ട 
ണ്ടായിരിക്കാം. വാച്ചിനു ചുരുങ്ങിയത' രണ്ടു തൂശികളു 
ണ്ടു. വടക്കനോക്ക ക്ക് ഒന്നേയുള്ള. അദഷരങ്ങളും ര 
ണ്ടിലും വൃത്യാസപ്പെടുകാണും. ഇതെങ്ങിനെയുണ്ടാക്കു 

ന്നു എന്നറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് . 

നിങ്ങറം എഴുതാറുള്ള നിുകളില് ചിലതിന്റെറ 
അററത്ത' ഒരു മൊട്ടസുചി മുട്ടിച്ചാല് ആയത' നമി 
ന്മേല് പിടാതെ പിടിച്ചു നില്ക്കുന്നതു കാണാം. നിമ്ഖില് 

കാന്തം? എന സാധനം കചനിട്ടള്ളതു കൊണ്ടാണ് 
അപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നതു”. കാന്തം ഇരിമ്പിനെ ആക 
ഷിക്കും. ഈ സാധനം (ഭമിയില് ചിലേടത്തെല്ലാം ഉണ്ടു. 

ഒരു ഇരിമ്പുസൂചിയിന്മേല് കാന്തം ഉരസിയാല് സൂചി 

൭൦ കാന്തശതക്തിയുന്ദൊവും. തടിച്ച ഒരു വെള്ളക്കടലാ 

സ്സ്സെടുത്ത ഒരു രൂപയുടെ ആകൃതി വെട്ടിയെടുത്ത് അ 



$ 

തിന്മേല് നാലു പ്രധാന ദിക്കുകളെ കാണിക്കുന്ന വ, 

തെ, കി, പ എന്ന അദഖലരങ്ങളെ കുറിക്കുക. മേല്പറ 

ഞ്ഞ പ്രകാരത്തിലുള്ള ഒരു കാന്തസുച। യഥേഷ്ടം ഒര 

ചെറു കററിമേല് തിീരിയത്തക്കവ നററം ഘഭിപ്പിച്ചാല് ആ 

യത്' എപ്പോഴും വടക്കോട്ട തന്നെ ച്ചുണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന 

താണ്. ഈ സൂചിയുടെ മുന കടലാസ്സു കഷണത്തില് 
പേടക്ക്* എന്നടയാളപ്പെടുത്തിട്ടള്ളതിന്നു നേരെ വെച്ചു 
റപ്പിച്ചാല് ആയത ഒരു വടക്കുനോക്കിയുടെ മാതൃകയാ 

യി. നാലു പ്രധാന ദിക്കുകറംക്ക പുരമെ തെക്ക-ക ക്ക് 
വടക്ക -കിഴുക്ക' ,തെക്കു -പടിത്താഠറ വടക്ക പടിഞ്ഞാറ് 

എന്നീ കോണുകളും ഈ യന്തുത്തില് കാണിച്ചിരിക്കും. 
കപ്പല്ക്കാര ഈ യന്തത്തെ എപ്പോഴും കപ്പലുകളി 

ല് കരുതിയിരിക്കും. ഇതന൯െറ സഹായത്താല് രാത്രി 

ഗരുട്ടള്ളപ്പോഠം അവര് മറുകര കാണാത്ത സമുദ്രത്തില് 
കൂടി വഴ! പിഴക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. കാററും തണ്ട 

പ്പം തട്ടാത്ത വിധത്തില് ഈ യന്തൃത്തെ മേല്ഭാഗത്ത്” 
ക്ഠാടിച്ചില്ലോടുകൂടിയ ഒരു കൂടിനകത്താണ' സുദഷിക്കു 
ക. യന്ത്രത്തെ ഏതു ഭാഗത്തേക്ക' തരിച്ചാലും രൂശി കുറ 

ച്ച നേരം മത്രം ഗളക് ക്കൊണ്ടിരുന്ത്തിന്െറ ശേഷം 
വടക്ക് എന്നു കുറിച്ചിരിക്കന അടയാളത്തിനെറ നേരെ 
വന്നു നിച്ചുന്നു. വടക്ക' ഏതെന്നറിഞ്ഞാൽ മററു ദിക്കു 
കറം അറിയാന് നിത്മറം പഠിച്ചിട്ടന്ടപ്പൊ. 

നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സില് ഉ പയോഗിക്കാറുള്ള ഭൂപടത്തി 
ല് ദിക്കുകഠം എങ്ങിനെ അറിയും? ഒരു വട.്ഒനോക്കിയ 
തരം കാസ്സ്രിലെ ചുവരിലൊ ബൊഡി -“ന്മലൊ തൂദ്മിയാ 
അതഅതിലെ തുശി എപ്പോഴും മേല്ഭാഗത്തെ കാണിക്കുന്ന 



തിനാല്. പടത്തിനെറയും മേല്ഭാഗം വടക്കെന്നു നിണ്ണ 

യിക്കാം. അതൃകൊന്ടു' കീഴ ഭാഗം തെക്കും, വലത്തുഭാ 

ഗം കിഴക്കും. ഇടത്തുഭാഗം പടിഞ്ഞാറും ആണെന്നു സ്ക 

ലിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അഭ്ധ്യായം ലു, 

തി 

പഠാന്. ചിത്രം, സ്തേയില് (തോത്) 

നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലും സ്ത്രളിലും വീട്ടിലും പ 

ല സാധനങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങം നിങ്ങറം കണ്ടിട്ടുണ്ടാ 

യിരിക്കാം. ഒരു നായയുടെ ചിത്രം കാണുമ്പോം മുമ്പ 

ആ ജന്തുവിനെ കകന്നിടള്ള പരിചയത്താല് ചിത്രത്തില് 

കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ അവയവത്തിന്നും കാണാരുള്ള 

നായയുടെ അവയവന്ദളോടു ഛായ തോന്നുകയാല്, അ 

ത' ഒരു നായയുടെ ചിത്രമാണെന്നു നിങ്ങറംക്ക് ബോ 

ദ്ധ്യംവരുന്നുണ്ടു'. അതായത് __നിങ്ങഠം ഒരു നായയെ കാ 

ണുമ്പാഠം അതിന്െറ സ്വരൂപം നിങ്ങളുടെ മനസ്സില് പ 

തിയുന്നു. പിന്നീട നായയുടെ ചിത്രം കാണുമ്പോഠം ആ 

കൃതിയിലുള്ള സാദുശ്യത്താല് ആയത ഒരു നായയെന്നു സ 

ല്ലി ക്കുകയം ചെയ്യുന്നു. 

നാം കാണുന്ന വന്മൃക്കളുടെ ഛായയെ ഏതെമ്മിലും 

വലിപ്പത്തില് കടലാസ്സ്റിലൊ മറെറാ എഴുതുന്നതിനാണ് 

ചിത്രം എന്നു പറയുന്നതു. അതായത്.._ഒരു ചിത്രത്തെ 

കാണുമ്പോറം അത് ഏതൊരുവസ്തുവിനെറ ഛായയാണെ 



ി ല് ॥ 

നി [ ി നി 

ന" | 

ക . ക 
ളി 

ക്ക ി, [ ള് ്% ൫൪ ലി ഇനു കി ന്നാ ] തനന ിി നി” ര ം വ കം 1. (ര; 

14%) 1 510 ച് 
॥ ചി, ി 





ഴ് 

നുള്ള വിവരം നമുക്കുണ്ടായാല് മാത്രമെ അതിനെ ചിത്രം 

എന്നു പറയുവാന് പാടുള്ള. 

ഒരടിനിളവും എടംഗുലം വീതിയുമുള്ള ഒരു സ്സ്റേററി 

നെ നിഅളുടെ മു൯വരത്ത' നീളത്തില് ലെയ്ക്ക. ആറം 
ഗുലം നീളവും നാലംഗുലം വീതിയുമുള്ള മറെറാന്നു അതേ 
പ്രകാരം തന്നെ അതിന്മേല് വെയ്യുക. ചെറിയ സ്്വേററ് 
വലിയതിനെറ ചട്ടത്തിന്മേല് ഒരു ഭാഗത്തും തൊടരുത്. 
ചെറിയതിന്െറ ചടുത്തിന്മേല് ചേത്ത' ചുററും വലിയ 
സ്റേററിന്മേല് വരയിടുക. ഉള്ളിലെ സ്റ്റേററ' മാററിയാല് 
വലിയതിന്മേല് കാണുന്നത് മറെറ € പ്റററിന്മെറഒരു പ്പാ 
൯ ആകുന്നു. ചെറിയസ്സേററിന്െറ ചുരാളവിനു തുല്യ അ 
വള്ള ഒരു പുസ്തകം മേല്പറഞ്ഞ പ്പാന്െറ മേല് വെ 
ച്ചാല് ആയത' ശരിയായി അതില് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
കൊന്ട , മു൯വരച്ച രേഖക റംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടള്ള രൂപം 
പു സ്കൃകത്തിന്റെറയും പ്പാ൯ ആകുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു ഈ സാധനങ്ങളുടെ പ്ലാന് കറി 
ക്കുന്നത' അവയുടെ കിഴ ഭാഗത്തിന്െറ ആകൃതിയും വലി 
പ്പവും മാത്രമാണെന്നു സ്റുഷ്ടമായല്ലൊ. പുസ്തകത്തിനും 
ഡ്ലേററിന്നും ഒരേപ്പാ൯ തന്നെയാണുള്ളത'. മറെറാരു സം 
ഗതിയിലും അവതമ്മില് യോജിക്കുന്നിപ്ലതാനും. 

ഇവിടെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്െറ പ്ലാനും ചിത്രവും കാ 
ണച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രം പുസൂകത്തിന്െറ ഛായ കാണിക്കു 
ന്നു. ഒരു സ്ഥാനത്തുനിന്നുനോക്കുഷോറം കാണാവുന്ന ആ 
തിനെറ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടേയും ഛായ അതില് കാണനന്ന 
ണ്ടു. പ്ലാനില് അതിന്െറ ചുററള വിനെക്കുറിക്കുന്ന രേ 
ഖലം അവ കൊണ്ടുന്ദാവുന്ന ആകൃതിയും മാത്രമെ കാ 
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ണന്നുമൂള.. ഒര ചിത്രം കുന്ടാല് ആയത ഇന്ന സാധന്ത്തി 

ന്െറ .ചിത്രമാണെന്നു നമുക്ക' മനസ്സിലാവും; എന്നാല് 

ഒരു പ്പാ൯ ഏതൊരുസാധനത്തെയാണ' അത് കറിഴ്ുന്ന 

തെന്നു നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ചിത്രം ശരിയായ ഛാ 

'യ- കാടനിക്കും. പ്പാ൯ അടിഭാഗത്തിനെറ ആകൃതിയും വ 

ലിപ്പവും മാത്രം കുറിയ്ക്കു. 

ചിത്രമായാലും പ്രാ൯ ആയാല്യം നമ്മുടെ സൌക 

യ്യവും യുക്തവൃുംപോലെ വലിയതും ചെറിയതും ആക്കി 

വരക്കാവുന്നതാണ'. ഇപ്രകാരം ഓരോ തോതനുസരിച്ച' 

വരക്കുന്നതിന്നു ഡായി അ ടു സ്ത്േയില് (തോതനുസരിച്ചു 

വരക്കല്) എന്നാണ പറയുക. 

നിങ്ങളുടെ കാസ്സിലുള്ള ഒരു ഭൂപടത്തില് നോക്കിയാല് 

അതി നെറ ഒരു മുലയില് “സ്ലെയില്._ 1 അംഗുലത്തിന്നു 

900 വാര" എന്നു ണ്ടെന്ന്രിക്കട്ടെ. അതിനെറ സാരം _.പ 

ടത്തിലെ ഒരിഞ്ചു നീഭത്തിന്നു 900 വാരവീതം കണക്കാക്കേ 

ണ്ടതാണെന്നാശുന്നു. ഇതിനുള്ള കാരണമെന്തെന്നാല് __ 

നിങ്ങഠം കാണുന്ന വസ്മൂക്കളരില് ചിലതു വലിയതും 

മററ ചിലതു ചെറിയതും ആയിരിക്കും. അവയുടെ യ 

ഥാത്ഥവലിപ്പത്തില് വരയ്ക്യവാ൯ സാഭ്ധ്യമല്ല. ഒരു കു 

തിരയുടെ ഛായ ശരിയായ വലിപ്പത്തില് വരക്കുവാ൯ 

അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു കടലാസ്സു ചേണ്ടിവരും. അതു 

സാഭ്ധ്യമല്ലാത്തതിനാല് കുത്രയെ ചെറുതാക്കി! വരക്കേ 

ണ്ടിചരും. വല്ലവ്യിധത്തിലും ചെറുതാക്കിയാലും പോരാ. 

കംതിരയടെ തല ചെരതാക്കിവര.ഒമ്പോഠം ഉടലും അവ 

യവം അതേ തോതില് ചെറുതാ.ണെം. ഉടലും അവ 

യ്യവഅ്ഭ്ൃം മോന്തയും ഒരേ തോതില് ചെറുതാക്കി, ചെ 



൭ 

വിമാത്രം വ്ൃത്യാസപ്പെടുന്താതിരുന്നാ൯ കുതിര കഴുതയാ 

യെന്നും വന്നേഷാം. അതുകൊണ്ടു ചെറുതാ.ടി വരക്കു 

്വോഠം കുതിരയുടെ ഓരോഭാഗവും ഒരേതോതനുസരിച്ച്' 

ചെരുതാക്കണം. അപ്രകാരം ത്തന്നെ ഒര ചെറിയ സ്വാധ 

നത്തെ വലുതാക്കി ചരക്കുമ്പോഴും. 

ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സമുറിയുടെ ഒ 

രൂ പ്പാന് വരക്കുമ്പോഴും. അതിന്നു 20 അടി നീളവും 16 

അടി ചിതിയുമുണ്ടെങ്കില് ആ വലിപ്പത്തില് മുറിയുടെ പ്പാ 

ന്വരക്കുന്നത അസാഭ്ധ്യമാണ'. അതിനാല് ഒരു സാധന 

ത്തിന്െറ വലിപ്പത്തില് വൃത്യാസപ്പെടുത്തിവരക്കുമ്പോ 

0ം സെൌകയ്യത്തിനുവേണ്ടി ഗൂത്ര ഇഞ്ചിനു ഇത്ര അടിയെ 

ന്നുള്ള ഒരു തോത' അനുസരികേണ്ടിയിരിക്കുന്നം ഇഞ്ജി 

നെ വരയ്ക്യന്നതിന്നാണു' “തോതനുസരിച്ച' വരക്കുക? എ 

ന്നു പറയുന്നത്. ക്ലാഡ്ഡിലുള്ള പടത്തില് കാണുന്ന ദിക്കി 

നെ യഥാത്ഥവലിപ്പത്തില് വരയ്ക്കുവാ൯ അസാഭ്ധ്യമായ 

തിനാലാണ് ഒരു അംഗുലത്തിനു 800 വാര കണാക്കണ 

മെന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 

സ്ത്രളകളില് കുട്ടിക ഉപയോഗക്കുന ഫുട് 

റം (അടിക്കോല്) 19 അംഗുലം നീളമുള്ളതാണ്”. ഇതിനെ 
12 തുല്യഭാഗങ്ങളായ। ഭാഗിക്കുന്ന രേഖകളുണ്ടു'. അവ 
അംഗുലങ്ങളെ കറക്കുന്നു. ഈ ഫ്ൃട'വഠംകൊണ്ടുള്ള 

ഉപയോഗം പ്പാ൯ മുതലായവ തോതനുസരിച്ചു വര ൭ 

വാനും അല, വെടുക്കുവാനുമാ കുന്നു. 



അദ്ധ്യായം ൩ 
തടം 

സ് കൂളിനെറ പ്പാന്. 

ഇനി നിഅളുടെ സ്ത്രൂളിെറ പ്പാ൯ എന്നാല് എ 

ന്തെന്നും, അതു തെയ്യാറാക്കുന്നതു' എങ്ങിനെയെന്നും 

മനസ്സു് ലാക്കേണ്ടതാണു'. സ്ത്രൂമിന്െറപ്പ പ്പാ൯ എന്നു പറ 

മു്പോ0ം_സ്ത്രൂ0ംകെട്ടിടത്തിനെറപ്പ പ്പാ൯ മാത്രമായാല് 

പോരാ; കെട്ടിടവൃം പറമ്പും, പി കളിസ്ഥല 

അറം, തോടം, കിണ, മൃത്രവിസജ്ജനസ്ഥലം മുതലായ 

വയും, അവക്കു പുറമെ നാലതിരുകളും കഴിയുമെങ്കില് 

അയല്സ്ഥലങ്ങളുംകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
ഒരു സ്ത്രഠംകെട്ടിടത്തിനെറ ചിത്രത്തില് കാണുന്ന 

തു നമുക്കു ഒരു നോടുത്തില് കാണാവുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ 

ചായ മാത്രമേയുള്ള. പ്പാനല് കാണുന്നതോ __ദമല് 

പുര നീക്കം ചെയ്താല് കാണാവുന്ന ഭിത്തികഠം, ജനലു 

കറം, വാതിലുക ഠം, യ്രാന്തകഠം മുതലായവയുടെജയെല്ലാം 
സ്ഥാനങ്ങളാകുന്നു. അതുകൂടാതെ ക്ലാസ്സുമുറികളെ തിരി 
ച്ചിട്ടുള്ളതും, കളിസ്ഥലം, കിണറ്, വ 

വേലി, പടി മുതലായവയും പ്ലാനില് കാണും. 

നിങ്ങളുടെ സ്ത്ൂരറംകെട്ടിടത്തിനെറ നീളം 100 ആ 

ടിയും വീതി 4-0 അടിയും ആണെന്ന്രിക്കട്ടെ. പറ 

വവിനന്െറ നീളം 160 അടിയും വിത] 100 അടിയും എ 

ന്നും വിചാരിക്കുക. ഒരിഞ്ചിനു 20 അടി വീതം എന്ന 

തോതനുസരിച്ചു വരക്കുന്നതായാല് പ്പാനില് പറമ്പി 

നെറ നീളം 8 അംഗുലവും വിതി $ അംഗുലവും; കെട്ടിട 
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ത്തിനെറ നീളം 5 അംഗുലവൃയം വിതി രണ്ടംഗുലവും ആ 

യിരിക്കും. ഈ പ്പാനില് ഭിത്തികളുടെ സ്ഥാനം വെറും 

രേഖകളാലും ലേലിയുടേത' തടിച്ച രേഖകളാലും കറി 

കുന്നു. ജനാലകളും വാതിലുകളും ഭിത്തിരേഖകളില് അ 
ടയാമപ്പെടുത്താം. ഗുടച്ചുമരുക ളെക്കുറിക്കുന്ന രേഖക 
കാല് ക്ലാസുമുറികളെ. തിരിച്ചുകാണിക്കാം. ക്ലാസ്സുകളില് 

കുട്ട്കംക്ക് ഇരിപ്പാനുള്ള ബെഞ്ചുകളുടെ സ്ഥാനങ്ങളും, 

പറമ്പില് കളിസ്ഥലം, തോട്ടം, കിണറു മുതലായവയും 

തോതനുസരിച്ച വലിപ്പത്തി൯ കുറിക്കാവുന്നതാണ്'. 

മേല്പ്രകാരംതന്നെ അയല്പ്രദേശങ്ങകേയും പ്പാനില് 
കാണിക്കാം. ഏതായാലും പ്പാനിലെ തോതനുസരിച്ചു 

വരക്കേണ്ടതാണ്'. 

സ്ത്ര0ംകെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ആകൃതിയിലല്ല പണി 
ചെയയാറ'. ചിലതു 14 എന്ന അക്ഷരംപോലെയും, ചി 
ലതു 7 എന്നക്ഷരംപോലെഷും., ചിലവ 1, പോലെയും 
മററു ചിലവ 1 പോലെഡും പണിയിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം 
നമ്മുടെ ഇഷ്ടംപോലെ യുള്ള തോതനുസരിച്ചു പ്പാ൯ വര 
ക്കാമെന്നു മനസ്സിലായല്ലൊ. ഇനി നമ്മുടെ കൊച്ചിരാ 
ജൃത്തിനെറ ഒരു പ്ലാ൯ ആയ കൊച്ചിഭൂപടം കാണുന 
മ്പോഠം__ നമ്മുടെ രാജ്ൃത്തിന്നു ഈ ചെറിയ കടാ 
സ്സില് കാണുന്ന വലിപ്പമേയുള്ള?”” എന്നു അന്ധാളിക്ക 

യില്ലല്ലൊ. 



അദ്ധ്യവയം ര്. 

ചം... 

വില്ലേജും പട്ടനെവയം. 

വളരെ കാലംമുമ്പു നമ്മുടെ രാജ്യം നാടുക കായിട്ടം, 

നാടുകറം ദേരങ്ങകായിട്ടം വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അ 

ക്കാലത്തു ഓരോ ജാതിക്കാര ഓരോ പ്രത്യേകസ്മാനങ്ങ 

ളില് ഒരുമിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നു. ജാതിക്രമമനുസരിച്ചു 

ഈയ ഗ്ഥാനങ്ങം കല പ്രത്യേകപേരുകളാണു പറഞ്ഞിരുന്ന 

തു". നമ്പൃതിരിമാരുടെ ഗ്രാമവും, നായന്മാരുടെ തറ 

യും, താണവരുടെ ചേരിയും ഇപ്രകാരമുള്ളവയാണ്ട്. പ! 

ന്നീടു ഇംഗ്ലീഷ്കൊല്ലം 1161 -ാമാണ്ടിനു ശേഷം രാജ്യ 

ത്തെ 10 ദചകോവിലകത്തും വാതിചുകഠം (താലുക്കുക ഠം) 

ആയിട്ടം, താലുക്കുകക്കെ 30 പ്രവൃത്ത'കറം ചീതമായിട്ടം 

ഭാഗിച്ചു. പ്രവൃത്തികളില് ചെറിയ ഭാഗങ്ങംക്കു മുറി 

കഠം എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. കൊല്ലംതോറും ഈ പ്പവ്യ 

ത്തികളില് ഒന്നും രണ്ടും ഈരണ്ടാക്കപ്പെട്ടതിനാല് അവ 

യുടെ എണ്ണും 4.4 ന നിങ്ങാം പഴയ ആധാ 

രങ്ങളില് മയ്യ" കേ ണയന്നൂര്& താലുക്ക', നീണ്ട 

കരപ്രവൃത്തി നടമെ മുറിയില്” എന്നും മററും കാണുന്ന 

താണ്. എന്നാല് ഇപ്പോഴാകട്ടെ പ്രവൃത്തിയുടേയും മു 

റിയുടേയും സ്ഥുനങ്ങറം വിപ്പേജും ദേശവും പിടിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. ഭരണസൌകയ്യത്തിനായി രാജ്യത്തെ ഒട്ടാകെ 

918 പിപല്ലേജുകളായി ഭാഗിച്ചിടടുള്ളതാണു ഇതിന്നു കാ 

രണം. 

ഇംഗ്രീഷില് വില്ലേജു എന്ന വാക്കിനെറ താച്ലയ്യം 

നഗരഛായയില്ലാത്ത നാടടചുറം എന്നാന്ന്'. എന്നല് 
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നമ്മുടെ വില്ലേജുകറം ഭരണസൌകയ്യത്തിനായി തിരിക്ക 

പ്പെട്ടിട്ടള്ള രാജ്യവ ഭാഗങ്ങളെന്നല്ലാതെ, തിരെ അപരി 
ഷ്ലൃതങ്ങളായ നാട്ടപുറങ്ങളെ നം പറജയുവാ൯ പാടില്ല. 

ദൃഷ്ടാന്തമായി തൃശ്ശിലപ്പേരൂ൪, മട്ടാഞ്ചേരി മുതലായവ പ 

ടൂണങ്ങളുടെ തോതിലായിട്ടണ്ടു'. എറിയാട്, പൈങ്കഷം 

മുതലായ നാട്ടപുറഛായയുള്ള വില്ലേജുകളും ഉണ്ടു. അ 

തിനാല് കൊച്ചിരായജ ത്തിനെറ ഭൂവിവരണത്തെ മനസ്സ 

ലാക്കുന്നതിന്നു മുമ്പില് ഇവിടത്തെ വില്ലേജുക ളുടേഡും പ 

ടുണ്അളുടേയും വിവരണങ്ങറം അത്യാവര്യമാണല്ലൊ. 

ഇടയ്ക്കരിടെ പാടങ്ങളും പറമ്പുകളും; ചിലേടങ്ങ 

ദില് കുന്നുകളും, പാടങ്ങറം സമീപിച്ചു പൊക്കസ്ഥലത്മ 

ളില് അവിടവിടെയായി പണിയപ്പെടട വിടുകളും ഉള്ള 
തായ ഈ നാട്ടിലെ വില്ലേജുകറം പരദേശഗ്രാമങ്ങറം 

പോലെ തൊട്ടുതൊട്ട വരിയായി പണിയപ്പെട്ട ഭവനങ്ങ 
ളോടു മൂടിയ വയല്ല. വലിയ നഗരങ്ങഷിലെപ്പോലെ ളൂ 

നങ്ങം തിങ്ങിപ്പാക്കന്നില്ല. നഗരങ്ങളിലെ വിശാലമാ 
യ നിരത്തുകറം, തിവണ്ടിപ്പാതകഠം, കമ്പിത്തപ്പാല്, കോ 
ടത!കറം, യന്തരശാലക൦ം മററും അനേകതരം പുതിയ 
ഏപ്പ്ാടുകഠം നാട്ടപുറവാസികറം അറിത്തൊിരിക്കയില്ല. 
നഗരത്തിലെ ബഹളവും ജീചിതത്തിന്നുള്ള ബുദ്ധമുട്ടം വി 
ല്ലേജിലെ ശാന്തതയ്ക്കും വാസസൌയഖ്യൃത്തിന്നും വിപതിത 
മായിരിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടില് പട്ടണങ്ങളു ണ്ടൈകിലും അ 
വയില് മട്ടാഞ്ചേരിയൊഴികെ മിക്കവയും പരദേശപടു 
ണങ്ങ0ംപോലെ നഗരഛായയില്ലാത്തവയാകുന്നു. | 

ട്രപ്രകൂതി_ ഇവിടത്തെ പട്ടണങ്ങളില് അധികവും 
നഗരഛാഡയോടുകൂടിയ വില്ലേജുക ളാകയാല് വില്ലേജുക 
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ളുടെ ഭൂപ്രകൃതിയെപററി മനസ്സിലാവുമ്പോഠം നമ്മുടെ 

രാജ്യത്തിന്െറ ഒട്ടാകെയുള്ള ഭൂസവഭാവം അറിയാറാവ്ൃം. 

നമ്മുടെ പറമ്പുകളില്തന്നെ എല്ലായിടവും ഒരുപോലെ 

സമനിരപ്പല്ലാതെയിരിക്കുംപോലെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഭൂപ്രക 

തിയും താഴ്ച ഉ യച്ചുകളോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. പൊക്കസ്ഥല 

ങ്ങളില് ചിലേടം അധികം ഉ യനിരിക്കുന്നവയ്ക്കു കുന്നു" 

കളെന്നു പറയും. ചില രാജ്യത്അളില് ഇത്തരം കുന്നുക€ം 

വലിപ്പമുള്ളചയും ഇടവിടാതെ സ്ഥിതിചെയ്യന്നവയും 

ആയാല് ആയതിന്നു മല (പവ്ൃതം) എന്നാണു പറയുക. 

കുന്നുകളുടെ അടിവാരം താഴ ന്ന സമതലത്തില് അവസാ 

നിക്കുന്നു. രണ്ട കുന്നുകളുടെ ഇടയിലുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേ 

ശത്തിന്നു താര യെന്നു പേര. ഗ്രാമങ്ങളില് കുന്നി൯പ്ര 

ദേരങ്ങളൊഴിച്ചു ബാക്കി ഭാഗങ്ങഠം താണ്” വിസ്കരാരമു 

ള്ളതൃം പശിമയുള്ള മണ്നോടുകൂടിയതും ആയ പാടങ്ങളും, 

അവ വിട്ടാല് വിസ്മാരത്തില് പച്ചപ്പല്കൊണ്ടു മൂടിക്കിട 

ക്കുന്ന മൈതാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. പാടങ്ങറംക്ക 

രികെ അല്പം ഉയനാദിക്കുകളിലായിരിക്കും അവിടവിടെ 

യായി ജനപ്പാപ്പള്ളതു'. 

മഴ പെയ്യമ്പോഠം നങ്ങളുടെ പറമ്പില് സുക്ഷിച്ചു 

നോക്കിയാല് ച്വെള്ളം പൊക്കസ്ഥലത്തുനിന്നു താണദിക്കി 

ലേക്ക ഒഴുകുന്നതു കാഠനാം. ചെരിവൃള്ളേടങ്ങളില് വേ 

ഗത്തിലും, സമനിരപ്പില് സാവധാനത്തിലും വെള്ളം ഒഴു 

കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും. ഗ്ൂതുപോലെ ഗ്രാമങ്ങളി 

ലെ പൊക്കസ്ഥലങ്ങളില് മഴപെയ്യമ്പോഠം വെള്ളം ഉ. 

ക്കോടെ താഴ് ന്നപ്രദദശങ്ങളിലേക്ക ഒഴുകി സമനിലങ്ങ 

കില്കൂടി മന്ദമായി പോകുന്നു. മലമ്പള്ളങ്ങളില്നിന്നും 
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മററും അനേകം ചെറിയ പ്രവാഹ അറം സമനിലങ്ങളി 

ലേക്കൊഴുകി വഴിയില് വലിയ കഴികളൊ മറേറാ ഉ 
ണ്ടെങ്കില് അചയില് വീഴുകയൊ. അല്ലാത്തപക്ഷം സമുദ്ര 
തീരത്തിന്നടുത്താ ണെങ്കില് അതില് ചേരുകയൊ ചെയ്യു 
ന. ഇവയ്ക്ക്രാണു പുഴുകറം (നദിക 0൦) എന്നു പറയുന്ന 

തു. പുഴയുടെ ഉത്ഭവത്തിങ്കല് ഒരു ചെറിയ അരുവി 
മാത്രമായിരിക്കും. പിന്നീടു മററ ചെറിയ നിച്ചാലുകഠം 

ഇതില് വന്നുചേന്നതിന്നുശേഷമാണ വലിയതായി തിരു 
ന്നതു'. അതിനാല് നദിയെ വലിയതാക്കുന്ന (പോഷി 
പ്പിക്കുന്ന) നീച്ചാലുകഠംക്കു പോഷകനദിക മെന്നു പേര്. 
നദിയുടെ മാഗ്രത്തില് സമനിലങ്ങളിലെ താഴ്സസ്ഥലത്ങ 
ളില് വിണു കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിന്നു സരസ്സറെന്നോ തടാക 
മെന്നോ പറയും. 

മലയരുവികഠം പാറകളിലും മററും തട്ടി ഒഴുകമ്പോ 
ഠം പതഡും നുരയും എരമ്പലും കലശലായിരിക്കും. നദി 
ഇപ്രകാരം പ്രവഹിക്കുമ്പോഠം ചിലേടത്ത' കീഴ ക്കാം തു 
ക്തമായ താണസ്ഥലങ്ങളാിലേക്കു പെട്ടെന്നു വീഴുന്ന കാഴ 
എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും! നഗുതിന്നു വെള്ളച്ചാടുമെ 
ന്നൊ ജലപാതമെന്നൊ പറയം. 

സമുദ്രത്തോടടുത്തുള്ള ചില വില്ലേജുകളില് പോയാ 
ല് മേല്ലഠഞ്ഞതില്ന്നിന്നു വൃത്യാസപ്പെട്ട കാഴ്ചുകഠം അന 
ഭവപ്പെടും. അവിടങ്ങളില് ഭമി മിക്വാവം സമനരരപ്പാ 
യിരിക്കും. കടല് ഉ റംഭാഗത്തേക്കു വദരെ ദൂരം വ്യാപി ച 

ഠ് പി കിടക്കുന്നതായ സ്ഥലങ്ങറം കാണാം. ഇവയ്ക്കു; കായലുക 
റം എന്നാണ് പേര. ഈ കായലുകറം കടലോടു യോ 
ഒന്ന സ്ഥലത്തിന്നു അഴിമുഖം എന്നു പറയം. കായലുക 
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ഒ ല് അവിടവിടെ ചില കരകം നാലുപുറവയം വെള്ളത്താ 

ല് ചുററപ്പെട്ട കാണുന്നവയ്ക്കു' തുരുത്തുകഠം (ദ്വീപുകഠം) 
എന്നു പറയും. കായല്തീരങ്ങള് ല്നിന്നു ഉ ംനാടിലേക്കു 
തള്ളിക്കിടക്കുന്ന നെല്വയലുകളും, അവയ്ക്കുച്ചറം തെത്ഭി 

൯തോപ്പുകളോടുകൂടിയ അനവധി പറമ്പുകളും ഇയ പ്രദേ 

ശങ്ങളിലെ മനോഹരമായകാഴ്ചക ളാ കുന്നു. കായചുകളോ 

ടൊ പുഴകകോടൊ സംബന്ധമില്ലാതെ ഉ ംപ്രദേശങ്ങള 

ല് ഗ്ഥതി ചെയ്യന്ന പാടങ്ങളിലേക്കു കൃഷിയാവശ്യം വെ 

ളം തിരി ക്കുവാ൯ ഗവമ്മേണ്ടില്നിന്നും തോടകം കത്തി 

ച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരങ്ങളില് വ'സ്മാരത്തില് നരപ്പായ അനവ 

ധി റോഡുകളുണ്ട്' എന്നാല് വിച്ചേജുക ളില് ന്രത്തുകറം 

ചുരുക്കവും, ഉള്ളവതന്നെ വിസ്കാരവും നരപ്പും ഇല്ലാതെ 

യും ഇരിക്കും. മനുഷ്യരുടെ ഗതാഗതത്തിന്നു മാത്രം ഉപക 

രിക്കുന്ന അസം്യം ഇടവഴികളും, കന്നിന്പ്രദേശങ്ങള। 

ല് ഒററടിപ്പാതകളും മാത്രമെ ഉ ണ്രായിരിക്കയുള്ള. 

ശീതോട്ണാവസ്ഥ .. നിങ്ങളില് മിക്കവരും ഉ.ഷ്ണലക്കാല 

ത്ത' ആറംതിരക്കള്ള നാടകങ്ങാംക്കൊ, സിനിമയ്യ്െൊ 

പോയിരിക്കമല്ലൊ. കുടാരത്തിന്നകത്തിരിക്കുമ്പോഠം ന 

അര്ംക്കു കഠിനമായ ഉഷ്ണ്വയം ക്രിണവും തോന്നിയേക്കാം. 

അതു എന്തുകൊണ്ടാണു? നിശ്ചയമായും കൂടാരത്തിന്നക 

ത്തേക്ക കാററകടക്കാത്തതിനാലും ശ്രദ്ധവായു ശവസിപ്പാ 

൯ സൌകയ്യമില്ലാത്തതിനാലും ആകന്നു. കൂടാരത്തിന്നക 

ത്ത' അല്ുനേരം ഉ.ഷ്ല്ലമനുഭവിച്ചപ്പോഠം തെ നിങ്ങറം 

ഇത്രയധികം ീണിച്ചുസ്ഥിതിക്ക് അനേക ദിവസങ്ങളോ 

കം ഇടവിടാതെ വെയിലിനെറ ഉലും അനുഭചിക്കേന്ദ। 

വരുയോം എത്രത്തോള്.ം അസഹ്യമാഡത്തോന്നും? അ 
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പ്രകാരം തന്നെ ഇടവിടാതെ മഴപെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നാല 

ത്തെ തണുച്ചും ഇയാപ്പും ദുസ്സഹം തദന്നജല്ലെ? ഉ ദത്താ 

ലത്തിന്നു റ മഴക്കാലത്തിന്നു വഷ്ക്കാ 

ലമെന്നും പറയും. ഇവകൂടാതെ രാത്രിയും പ്രഭാതത്തിലും 

കുളിരും പകല് നല്പഖ്വെയിലും ആയി മൂന്നാമതൊരുകാല 

വം ഉ ള്ളതിന്നു മഞ്ഞുകാലമെന്നും പേര്. 

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത” അധികകാലവ്വം സൂഷ്യ൯ ആകാ 

ശത്തില് കൂടി ഗമിക്കുന്നത' മിക്കവാറും നേരെ മുകളില് 

കൂടിയാകുന്നു. അതായത്” വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടം നീങ്ങിയ 

രാജു, ങ്ങകിലേക്കാറം സൂയയനെറ ഗതി നമ്മുടെ രാജു ത്തേ 

ക്ക അധികം അടുത്താണെന്നാണു സാരം. അതുകാരണം 

ഇവിടെ സുയ്യനെറ ഉഷ്ണം അധികം കഠിനമാണ്. വേന 

ല്ക്കാലത്ത' കുനൂരും മററും ആളുകഠം സുഖവാസത്തിനാ 

യി പോകാറുള്ളത' നിങ്ങറം കേട്ടിരിക്കാം. കൂന്നൂര' ഇവി 

ടത്തേക്കാ ഠം പൊക്കം അധികമുള്ളതിനാല് ഉടൂ്ലം കുറയും. 

പൊക്കപ്രദേശ ങ്ങളില് സാധാരണ ഒ൭ശെത്യംകൂടും. അപ്ര 

കാരം തന്നെ ആലുവ. ചൊവ്വര മുതലായ ദിക്കുകളിലും 

വേനലില് ജനങ്ങറം പോയി താമസിക്കാറുണ്ട'. അവിട 

ങ്ങളില് പൊക്കം അധികമായിട്ടല്ലാംപുഴ യുള്ളതു കൊണ്ടാ 

ണ' ഉ്ല്ലം ഷറവറയിരിക്കുന്നത'. ജലസാന്നിഭ്ധ്യം ഒരു രാ 

ജൃത്തിന്നു കഠിനമായ ചൃടൊ തണുപ്പെൊ ബാധിക്കാതെ 
കാക്കുന്നു. ഈ സംഗതികളില്നിന്നു ദേശവ്ൃയത്യാസം ശരീ 

തോടൂഷ്ണ സ്ഥതിക്കും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ടെന്നു സ്റ്റു 
ഷ്ടമയല്ലൊ. 

നമ്മുടെ രാജ്യത്തു മ ഉംനാടിലെ വിപ്പേജുകളില് 

വേനല്ക്കാലത്തെ ഉ. ഫ്ലുവ്യം വഷത്തിലെ രതൈത്യവും ദു 
യ് 

നം 
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സ്റൃഹമായിരിക്കും. എന്നാല് അവയിലെ പൊക്കപ്രദേ 
ശങ്ങളിലും, കായലുകളും കടലും സംബന്ധിച്ച പ്രദേശ 
ങ്ങളിലും ശീതോഷ്്ങ്ങളടെ കാഠിനം അത്ര ബൊധിക്ക കിള സ്റ്ങ്ങച ) ത്ര 

താണ സമഭമികളില് മഴ കുറഞ്ഞും മലമ്പ്യദേശങ്ങ 
മില് കൂടിയുമിരിക്കും. കാരണമെന്താണ് ? നിങ്ങറം ഒരു 
പാത്രത്തില് കുറെ വെള്ളമെടുത്തു തിളപ്പിച്ചാന് അതു (൭ 
മേണ വററിപ്പോകുന്നതു കാണാം. ഖെള്ളം ത്തചിയായി 
വായുവിലേക്കു ചേരുകയാകുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ ക 
ടൽ, കായല്, കുളം, പുഴ മുതലായവയില്നിന്നു സൂയ്യോ 
ഷ്്ലത്താല് ജലം ആവിയായി ഉയന്ന ആകാശത്തില് പു 
കപോലെ നില്ക്കും. അതിന്നു തണുപ്പതട്ടമ്പോറം മഹ 
മായി തിരും. കാററടിച്ചു മേഘങ്ങളെ. മലകളുടെ സമി 
പം കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നു ഈ മേഫ്പ അറം തണുത്ത പവ്ൃതാ 
ഗ്രഅകില് തട്ടമ്പോഠം വെള്ളമായി തീരുന്നതാണ് മഴ. 
ഗുങ്ങിനെയാണ്' മലമ്പ്രദേശങ്ങളില് മഴയധികം പെ 
യ്യുന്നത . 

ഉ പ്യന്നങ്ങറം: ഒരു ദിക്കിലെ ഉ പുന്നങ്ങം, രിതോ 
ക ് 

0 റ ന്നി ഷ്ാവസ്ഥ. മഴ. കാററ്, മണ്ണ ന്െറ സ്വഭാവം എന്നിവ 
യെ ആ ശരയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ജത്തുക്കറംക്കെന്നപോ 

ലെ സസ്ൃങ്ങംക്കും സുയ്യപ്രകാശം, ചൂടു, വെള്ളം, ആ 

ഹാരം എന്നിവ അത്യാവശ്യമാണ്. ചോല (അററ റ) 
യില്ലാത്ത ദിക്കിലേ സസ്യാദികഠം വജരൂ _എന്നു പറയു 

ന്നതിമെറ താല്പയ്യം അവയ്ക്കു' സൂയ്യനെറ ചൂടും വെളി 

ച്ചവും ആവശ്യമെന്നത്രെ. അവ നിച്ചഛന്ന സ്ഥലത്തെ 

മണ്ണില്നിന്നോ നാം ഇടുന്ന വളത്തില്നിന്നൊ അവയ്ക്കു 
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വേണ്ടുന്ന ആഹാരം ലഭിക്കുന്നു. അവ ഭക്ഷിക്കുന്നത് 

വെള്ളത്തോടുകൂടിയായതു കൊണ്ടാണ' അവയുടെ വളച്ച 
ക്ക” വെള്ളം ആവശ്യമായ രിക്കുന്നത'. കാററുകൊണ്ടട 

ള്ള ഗുണം വിളവുകളെ നശിപ്പിക്കാറുള്ള ചാഴി മുതലായ 

ജന്തുക്കളെ അകററുകയാകുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, തെങ്ങു 

തുടങ്ങിയ ഫലവൃക്ഷങ്ങറം കാററത്തു ഉലഞ്ഞു കടയിഒകി 
യാല് അധികം അനുഭവം തരുന്നതും നിങ്ങാംക്കനുഭവമു 

ള്ളതാണ്. 

അതിമൈത്യപ്രദേശങ്ങളില് സസ്യങ്ങാം അപൃവ്വമാ 

യിട്ടേ ഉണ്ടാവു ഉള്ളവയ്ക്ക് ൮ള ച്യയും കുറയും. അത 

ച്ുവും വററം.ചയും ഉള്ള ദിക്കുകളിലും അങ്ങിനെതന്നെ. 

മഴ കൃഷക്ക്' അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാല് അതു വേ 
ണ്ടതിലധികമായാലും കാലംതെററി പെയ്താലും ദോഷ 
ത്തിനും കാരണമാവും. 09.ലെ വെള്ളപ്പ്യൊക്കം വിള. 
വിന്നു എത്ര നാശമാണ് ചെയ്തത് ! 

നമ്മുടെ വാല്ലേജുകളിലെ ഉ ല്ലന്നങ്ങളെപ്പററി അ 

ഖും പറയാം. നി്അളുടെ പറമ്പിന്െറയോ തോടുടത്തി 
നെറയോ എല്ലാഭാഗത്തും ഒരുപോലെ സസ്യാദികഠം വ 
ളരുന്തിപ്പ. ഒരേ സസ്ൃംതന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോ 
ലെയല്ല ഉണ്ടാവുക. ചില സസ്യങ്ങറം ചില കാലങ്ങ 

രിലേ ഉണ്ടാവു. ഇയമ്മയ്ുള്ള താണപ്രദേശത്അങളില് സ 
മുഭ്ധയായുണ്ടാവുന്നവ പൊക്കപ്രദേശങ്ങളില് ദുര്പ്പഭമാ 
യെ ഉണ്ടാവു. മത്തയും കക്കിരിയും പറമ്പുകജിലേക്കാഠം 
കന്ദെത്ങള ലാണ് നല്ലവണ്ണം ഉ ണ്ദൊാവുക. ഇപ്രകാരം ത 

ന്ന 1 ൮ 1 ന്നെയാണരെ ഒരു വില്ലേജ ഥുണ്ടാവുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ 
സ്ഥിതിയും. 
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ഗ്രാമ അതില് പറമ്പുകളും പാടങ്ങളും വളരെ അ 

നുഭവം തരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ.. മഴ ധാരാളം പെയ്യ 

ന്നതൊ പുഴകളില്നിന്നൊ ഏരികളില്നിന്നോ വെള്ളം 

തിരിക്കാ൯ സൌകയ്യമുള്ള തൊ ആയ പാടങ്ങളില് നെൽ 

കൃഷിക്ക' ധാരാളം സൌകയ്യമുണ്ട'. ജലസൌകയ്യം മാ 

ത്രം നോക്കിയാല് പോരാ. നെല്ലിനെറ ചെറുവേരു 

കറം എളുപ്പത്തില് ഇറങ്ങുന്നതിന്നു മന് മാഭവമുള്ളതാ 

യിരിക്കണം. കാലമനുസരിച്ചും മട്ത്റ് നെറ ഗുണമനു 
സരിച്ചും ഒരു കണ്ടെത്തല് ഒന്നും രണ്ടും ചിലപ്പോറം മൂ 
ന്നും വിള ലെടു ക്കാവുണ്ട'. വഷക്കാലത്തു നെല്കൃഷി 
ചെയ്തു കണ്ടത്തില്തന്നെ മഞ്ഞുകാലത്ത' മത്ത, കുമ്പളം, 

വെള്ളരി, മധുരക്കിഴങ്ങ്, എള്ള' എന്നിവഷും കൃഷിചെ 
യ്യാറുണ്ടെ. 

ഗ്രാമവാസികം മിക്കവാറും അവക്കുവേണ്ട സാധ 

നത്ഭളെ. സ്വന്തം വയല്'ലൊ പറമ്പിലൊ കൃഷിചെയ്തു 

ണ്ദൊക്കുന്നതിനാല് വയലുകളില് നെല്ലിനുപുറമെ ചാ 
മ മുതിര, ഉ ൭ുന്ന' മുതലായ ധാന്യങ്ങളും പറമ്പുകളില് 

പയറ', ഇത്ചൊി, മുളക', മഞ്ഞറം, കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ്, വഴു 

തിന, വെണ്ട എന്നിവയും കൃഷിചെയുന്നു. തോട്ടത്ഭളില് 

കൃഷിചെയ്യുന്ന ഫലവൃക്ഷ ങ്ങളില് പ്രധാനം തെങ്ങ, 

കവുങ്ങ്, പ്പാവ', മാവ”, കശുമാവ്”, വാഴ എന്നിവ 

യാണ്. 

പൊക്കമുള്ള കന്നി൯പ്രദേശങ്ങളില്മാത്രം കൃഷി 

അപുധ്യമാണ്്. അവ മിക്കവാറും കടുപ്പമുള്ള പാറപ്ര "ദ 

ശമാകയാലാണ് . എങ്കിലും അവിടെയും ഈയിടെയാ 

യി നിലം ഇളക്കിമറിച്ച് കൊള്ളി, ഇത്ിപ്പല്ല' എന്നിവ 
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കൃഷിചെയയാറുണ്ടു' . ഈവക സ്ഥലങ്ങളില് ഇപ്പോറം 
റങ്ദൂര്കൃഷിയും ചെയ്തുവരുന്നു. മലംപ്രദേശങ്ങളില് വ 

നമരത്ഭ0ം സൂലഭമാണു. 

തൊഴില്__ വില്ലേജുകളിലെ ജനങ്ങളില് മുക്കാല് 

ഭാഗവും പാടങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും കൃഷിച്െയ്തുപജ് 

വനം കഴിക്കുന്നവരാണ്ട്. ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങറം 

ക്ക വേണ്ടതെല്ലാം അവിടെത്തന്നെ ഉ ന്ദോയി ന്നു വരി 

ലു. അവടെ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങഥതന്നെ അവരു 

ടെ ആവശ്യം കഴിച്ച ബാക്കി വന്നേക്കാവുന്നതുമാണു'. 

അങ്ങിനെയുള്ള സാധനങ്ങാം ആവശ്യം കഴിച്ചു ബൊക്കി 

യുള്ളതു അവയുണ്ടാവാത്ത വില്ലേജുകാക്കു കൊടുക്കും. ഇ 

വിടെയില്ലാത്തതും മറവു ദിക്കുകളില് ആവര ൮ ത്തിലധികം 

ഉണ്ടാകുന്നതുമായ സാധനങ്ങറം പകരം വാങ്ങുന്നതും പ 

തിവാണു'. ഇങ്ങിനെ സാധനങ്ങളെ ക്രയവിക്രയം ചെ 
യ്യുന്ന കച്ചവടത്തൊഴിലും ഗ്രാമങ്ങളില് നടപ്പുണ്ട്. 

ഇവിടെ കൃഷി ധാരാളമുള്ളതിനാലും, പുല്നിറത്തെ 

മൈതാനങ്ങളും പുഴമ്പള്ളങ്ങളും സുലഭമാകയാലും കന്നു 
കാലികഠംക്കു മേച്ചില് സ്ഥലങ്ങംംക്കു ക്ഷാമമില്ല. അതി 
നാല് അനേകംപേര് കന്നുകാലികളെ പോററി രക്ഷി 
ചും, പാത, മോര', നെയ്യ ശേഖരിച്ചു കച്ചവടം ചെയ്തും 
കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. 

അതിന്നു പുറമെ ഗ്രാമങ്ങളില് ഓരോ പ്രത്യേകതൊ 
ഴിലുകളെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ജാതിക്കാരു 

മുണ്ടു . കായലും പുഴഡും സമീപിച്ചു സ്ഥലങ്ങളില് മീന് 

പിടുത്തത്തില് ഏപ്പെടിരിക്കുന്ന വാലന്മാരും (മുക്കവരും) 

തുണിനെയ ത്തില് ഏപ്പെടിരിക്കുന്ന ചാലിയന്മാരും, ചീ 
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ടുകളും വിട്ടസാമാനങ്ങളും പഠണിഷുന്ന ആശാരിമാരും, 
ഇരിമ്പപണിചെയ്യന കരുവാന്മാരും, സ്വനം വെള്ളി 
മുതലായതു കൊണ്ടു ആഭരണങ്ങറം ഉ ണ്ടാന്നെ തട്ടാന്മാ 
രും, ജാതത്തൊഴ്ില് അവലംവിച്ചിരിക്കുന്നവരാകുന്നു. 
നിത്ൃതക്കുവേണ്ട പാത്രങ്ങറം ഒരിദ്ക്കപേരല്പം അച്പവില 
ക്കു കിട്ടത്തക്കവണ്ണം ഷശവന്മാര മണപാത്രങ്ങളുണ്ടാക്കു 
നു. പ്രതാപികളായ ധനികക്കു മണ്പാത്രങ്ങഥം അവ 
സ്ഥക്കു പോരാതെ തോന്നുന്നപക്ഷം മൂരാരിമാര് എത്ര 
യും കെൌതുകമായ ഓട്ടപാത്രങ്ങഠം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടു'. ഇ 
വ കൂടാതെ തോല്കൊണ്ടു ചെരിപ്പണ്ടാക്കുക, പനയോ 
ലകൊണ്ടു കുടകെടുക, പനമ്പ', പായ മുതലായവ നെയ്യ 
ക കൊട്ടമെടയുക, എണ്ണ്്യാട്ടുക, ചക്ിരതല്ലി കയ൪ 
പിരിക്കുക മുതലായവ ഗ്രാമങ്ങളിലെ മററ തൊഴിലുക 
ഒരാണ്. 

വിദ ല്ജുവാസികളുടെ ജിചിതരിതി മനസ്സിലാ 2൭ 
ന്നത' വളരെ രസമാണ്. ആഡംബരമായ വസ്ര്ധാര 
ണത്ത ലൊ നഗരങ്ങളിലെ പരിഷ്ഠ്രാരത്തിലൊ അവ. 
അദശഷം ട്രമമില്ല. ആഹാരത്തിലുള്ള അനാവശ്യച്ചില 
വും, ലഹരിസാധനങ്ങളും അവക്കു വലിയ പത്ഥ്യമല്ല. 
അധികപക്ഷവും മിതവ്യയക്കാരാണ് . എന്നാല് അവര് 
ശുചിയുള്ളവരും സല്സ്വഭാവികളും ഇനൃശപരവിശവാസ 
മുള്ളവരുമായിരിക്കും. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാ 
യി ഒരുകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആശാന്മാരുടെ എഴുത്തുപ 
്ളിക റംക്കുപകരം ഗൂപ്പോഠം എല്ലായിടത്തും വില്ലജ് സ്ത്ര 
ഒക്റം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, പ്രധാനമാ 
യ വില്ലേജുകളില് ഗവമമ്മേണ്ടില്നിന്നും പഞ്ചായത്തുകഠം 
ഏപ്പെടുത്തി വില്ലേജ്” ഭരണത്തിന്െറ ഒരു പ്രധാനഭാഗം 
ജനങ്ങളെ. ഏല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു. 



അഭ്ധ്യറയം ൫. 
൨ അ കം 

കൌ ല്യിരാജ്യം. 

ഇന്ത്യാരാജ്യമെന്നു നിങ്ങറം കേട്ടിരിക്കുമച്ചോ. ന 
മ്മുടെ കൊച്ചിരാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ തെക്കുഭാഗമായ മദി 
രാശി സംസ്ഥാനത്തിന്െറ തെക്കുപടിഞ്താറാണ്. ഈ 
സംസ്ഥാനത്തിന്െറ പടത്തില് പടിഞ്ഞാരുവശത്തു കാ 
ണുന്ന ജലഭാഗത്തെ അറഖബിക്കടലെന്നാണു' പറയുക. 
ഈ കടല്തിരത്തു മലയാളം ജില്പയും അതിന്നു തെക്കു 
കൊച്ചിരാജ വയം അതിന്നും തെക്കു തിരുചിതാംകൂവം പട 
ത്തില് കാണിച്ചിട്ടു്ട'. മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തിന്െറ പ 
ടത്തില് നോക്കിയാല് അറഖിക്കടലിന്തീരത്തുനിന്നു ത്മ 
ലം കഴ ക്കോട്ടമാറി തെക്കുവടക്കായി ഒരു പവ്ൃതാനിര.കി 
ക്കുന്നതും കാണാം. ഇതിന്നു സഹ്യാദ്രി (പശ്ചിമഫ്ൃടും) 
എന്നു പറയും. അതായതു, കൊച്ചിരാജ്യം പടിഞ്ഞാറു 
അറബിക്കടലിന്നും, കിഴക്കു സഹ ്യാദ്രിക്കും, തെക്ക് തിരു 
വിതാംകൂറിന്നും, വടക്കു മലയാളം ജില്ലക്കും ഇടയില് 
സ്ഥിതിചെയുന്നു. 

പരാതനകാലത്തു കൊച്ചിയുടെ വിസ്മ്ാരം 2000 
ചം നാഴികയായിരുന്നു. കോഴിക്കോട്ടം തിരുവിതാംകൂ 
വമായുണ്ടായ യുഭ്ധങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട' ഈയ രാജ്യത്തി 
നെറ പകതിയിലധികം നഷ്ടമായിപ്പോയി. എങ്കിലും 
പിന്നീടു പാലക്കാട്ട രാജാവനോടു കൊങ്ങ്ദേര 40൪ 
യുദ്ധത്തിനു ചെന്നപ്പോഠം കൊച്ചിരാജാവ' പാലക്കാട്ട 
രാജാവിനെ സഹായിച്ചുതിന്നു പ്രതിഫലമായി കിട്ടിയ്യ 
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താണ് ഇന്രള്ള ചിറവു൪ താലുക്ക്. ഇതില് 105 ച. 

നാഴികയോളം സ്ഥലം ഒററതിരിടത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 

ഇതുകൂടാതെ മലയാറവുര', വെള്ളാരപ്പിള്ളി, വടവോടു , 

ചേന്ദമംഗലം എന്നി ദേശങ്ങളും പ്രധാന ഖണ്ഡത്തില് 

നിന്നു വേര്വിട്ട കിടക്കുന്നു. ഇപ്പോഠം ആകെയുള്ള വി 

സ്പ്ാരം 14.19 ച. നാഴികയേയുള്ള. വടക്ക് മലയാളം 

ജില്ലയുംകിഴ ക്കു മലയാള വയം കോയവമ്പത്തുരും ത്ിരുലിതാം 

ശൂറ൦, തെക്ക് തിരുവിതാംകൂറം, പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കട 

ലും അതിരുകക്കാണ. 8 

സ്വാഭാവിക വിഭാഗങ്ങറം: __വിസ്കാരത്തില് ചെറ 

തെങ്കിലും ഈ രാജ്ത്തിനന്െറ ആകൃതി വി.ചിത്രമായതാ 

ണ്. ഗുന്ത്യയുടെ പശ്ചിമതിരം സമീപിച്ച്' തെക്കെ അ 

ററംവരെ ക്ലീത്തുന്ന സഹ്യാദ്രിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് കൊ 

ച്ചിരാജ  ത്തിനെറ പകുതിയോളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നത . 

കിഴ ക്കുള്ള ഈ മലമ്പ്യദേശം കടുംതൂശ്കമൊയ ഗിഖരങ്ങളും 

മനോഹരമായ പുഷ്യങ്ങറം നിറഞ്ഞ താഴ്ചരകളും, വൃക്ഷ 

ങ്ങളും ദുഷ്ടജന്തുക്കഴ്ടും നിറഞ്ഞ കാടുകളുംകൊണ്ടു നീറ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ച്രദേശത്തിനെറ പശ്ചിമഭാഗംമുതല് 

ഭൂമി പടിപടിയായി കിഴക്കോട്ടയന്ന' 5000 അടിയില 

ധികം ഉയന്ന കൊടുമുടികളില് അവസാനിക്കുന്നു. ഈ 

പ്രദേശത്തു കാടരല്ലാതെ മററാരും താമസമില്ല. കൃഷി 

യും അവവ്വഠ- 

മലമ്പ്യദേശത്തുനാന്നു പടിഞ്ഞാട്ട് ഏകദേശം ക്രി 

ദാാഴികവരെ (ഭൂമി ക്രമത്തില് ചാഞ്ഞ് തെക്കുവടക്കായി 

ക്ടിടഒന്ന കായല്വരെ എത്തുന്നു. ഈ പ്രദേശത്ത അ 

പചിടവിടെ ചില കുന്നുകളും, അനേകം ചെറുപുഴകളും അ 



ട് 

ഴ്മ 
1! 



ഒക്കാച്ചിരാജ്ചം പ കൃതി. 
(മന്ത വിരാശത്ങരം 

2 പനാഴിക, 

[1 1൩0 നസ്ബ്ടടിഠ൩ ല് 1017. 2. 2, 11൩ 1൬61. 
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നവധി കഷിസ്ഥലങ്ങളുമുന്ത്'. രാജ്യത്തില് ഏററവും 

ഫലപുഷ്ടിയുള്ള ഭാഗം ഇതാണ്. പ്രധാനപട്ടണങ്ങളും 

ഇവിടെയാണ്. ഗുതിന്നു പടിഞ്ഞാറുള്ള കായലിന്നും ക 

ടലിന്നും ഇടയില് വീതികുറഞ്ഞ” താണ മണല്പ്രദേശമാ 
യ കടലോരം മിക്കവാരും തെങ്ങി൯തോട്ടങ്ങറം നിറഞ്ഞി 
രിക്കും. ഇവിടെ ഗുടക്കിടെ നെല്കൃഷിയും അപൂധ്ൃമല്ല. 

ഇപ്രകാരം കൊച്ചിരായൃത്തിനെറ സ്വാഭാവികവി 
ഭാഗങ്ങ0ം_1. കിഴക്കുള്ള മലമ്പ്യദേശങ്ങഥം. 2. അതി 

ന്നു പടിഞ്ഞാറുള്ള ഉ 0ംനാട്ടപ്രദേശം 93. താണ കടലോ 

രം എന്നിവയാകുന്നു. 

ന ള്ളു 

അദ്ധ്യ യാ ൬ 

ഭപ്രകൃത__മലകറാ 

കൊച്ചിരാജയത്തിന്െറ കിഴക്കുഭാഗം മുഴുവന് പ 
ശ്ചമഫ്ൃട്ടത്തില് പെടു മലകറം നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു എന്നു 
മുമ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലൊ. ഇവയില് പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തു 
ളളവയ്ക്ക' അത്ര അധികം പൊക്കമില്ല. കിഴുക്കോട്ടപോ 
മന്തോരും മലകളുടെ പൊക്കം കൂടിയിരിക്കും. 850 മുത 
ല് 59000 ത്തിലധികം അടിക 6ംവരെ പൊക്കമുള്ള ശിഖര 
ഞം ഈ മലകളിലുണ്ട'. ഈ മലകടളെല്പാം ഒരൊററ 
നരയില്പെട്ടവയാണെങ്കിലും, അവയ്ക്കു ഓരോ ഭാഗത്തു 
ഓാരോ പ്രത്യേകം പേരാണ' പറയുന്നത”. നം 

മച്യാടമല: ... ഇതു തലപ്പിള്ളിതാലുക്കിന്െറ മഭ്ധ്യ 
ത്തില്നിന്നു തെക്കുവടക്കായി കിഴക്കെ അതിത്തിവ്വരെ 

ക്ല 
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വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിലെ ഉ.യന്ന കൊടുമുടിക്ക' “കൊ 
ടിരത്തിയകുന്ന് ? എന്നുപേര. 

പറവട്ടാനി: ഇത തൃശ്ശിലപ്പേരുര് താലൃക്കിനെറ 

കിഴ ുക്കുഭാഗത്തു കിടക്കുന്നു. ഈ മലയില് യൃയറോപ്ൃന്മാ 
രുടേയും നാട്ടുകാരുടേയും വകയായ റഖ്ബ൪രതോട്ടങ്ങളുണ്ട . 

പട്ടിക്കാട്ട മല ഇതിന്െറ ഒരു ഭാഗമാണ്”. നാട്ടകാ൪ 
പ്പേട്ടി?? എന്നു വിളിക്കാറുള്ള ഒരുതരം പുലികഠം ഇവിടെ 

യുള്ള കാടുകളില് ധാരാളം ഉള്ളതിനാലാണ് പട്ടിക്കാട് 

എന൯ പേര് വന്നത്. “* വെള്ളാനി?യും “ പൊ൯മുടി? 

യും ഈ മലയിലെ ശിഖര അളാണ'. 

പാലപ്പിള്ള യും കോടശ്ശേരിയും:__മുകുന്ദപുരംതാലു 

ക്കിനെറ കിഴക്കഭാഗത്തുള്ള മലകളാണ്. പാലപ്പിള്ളി 

യില് സക്കാരുവകു തേക്കിന്തോടുങ്ങളും. ആനകളെ. പി 

ട്ടിക്കാനുള്ള ഏപ്പാടുകളൂമുണ്ട'. “പാണ്ടിമുടിയും?? “കൂമ്പ 

ഞ്ചേരി?യും പാലപ്പിള്ളിയിലേയുംം കോടശ്ശേരിക്കൂ്പ൯ 

കോടകശ്ശേരിയിലേയും കൊടുമുടിക ളാകന്നു. “അതിരപ്പി 

ളി? മുല ഈ താലൃക്കിനെറ തെക്കെ അററത്തുള്ള മറെറാ 

ആ മലയാണ്. 

മലയാറ൮൪:__ഈ മല കൊച്ചിക ണയന്ൂര താലു 

്്ലാണ'. ഇതിലെ ക.യന കൊടുമുടിയായ “കുരിശു 

മുടിറയിന്മേല് കൃസ്ത്യാനികളുടെ പ്രസിഭ്ധപ്പെട്ട ഒരു പ 

ളിയുണ്ടു . വേനല്ക്കാലത്തു പുതുഞായറാഴ്സ എനന വി 

ശേഷത്തിന്നു അവധിടേക്ക അസംഖ്യം ജനങ്ങറം പോ 

കാറുണ്ടെ . 

നെല്ലിയാമ്പതിയും പോത്തുണ്ടിയും __ചിറരുര് താലു 

ക്ടില് തൊട്ടുകിടക്കുന്ന മലകളാണ്. നെല്ലിയാമ്പതിമല 
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വമ്പിച്ച കാടുകളും ഉ നാതമായ ശിഖരങ്ങളും നിറംത്തതാ 

കയാല് അധികം ദുഗ്ലമമാകുന്നു. കൊച്ചിരാജ്യത്തെ അ 

ധികം പൊക്കമുള്ള ട്ടി ഒം ഈ മലയിലാണ്. 

അവയില് ഏററവും ഉയരമുള്ള പാടഗിരി” (നെല്ല ക്കോ 

ട്ട )ക്ക' 5200 അടി പൊക്കമുണ്ട'. ഇതിനെറ തെക്കുകിഴ 

ക്ക ഇതിനെത്തുടന്നു കിടക്കുന്ന മലക്ക' കരിമലഗോപുരം 
എന്നുപറയും. ഇതും 4000 അടിയിലധികം ഉ യരമുള്ളതാ 
ണ'. ഈ രണ്ടു മലകളുടേയും മുകളില് സമുദ്രനിരപ്പില് 

നിന്നു 3000 അടി ഉയരത്തിലും വള രെ വിസ്ക്രാരത്തിലും 

കീടക്കുന്നപ്രദേശങ്ങഴംക്കും:: നെല്ലിയാമ്പതിമുക ംപരപ്പ കി 

എന്നു പറയും. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലും തിയു ലം 

കാപ്പിയും ഏലവും കൃഷിചെയ്യുന്നു. 
പോത്തുണ്ടിയിലാണ്' ഏററവും മൂപ്പം വണ്ണവുമുള്ള 

തേക്കുമരങ്ങളുള്ളത്. “* വെള്ളാടി?യും “അമ്മനാടി?യും 
ഉ യന്ന ശിഖര അളാണ്'. 

വനം.__കൊച്ചിരാജ്യത്തിന്െറ ആകെയുള്ള വി 
സ്കരീദ്്റത്തില് അഞ്ചില് രണ്ടു ഭാഗത്തിലധികം മലയ്പ്യദേ 
ശങ്ങളാണ'. ഈ മലകളുടെ പാശ്വത്അറം മുഴുവന് പു 
ലി, കരടി, ആന, മാ൯, പോത്ത് തുടങ്ങിയ ജന്തുദറെം 
നിറഞ്ഞ വനപ്രദേശമാണ്. 

കാടുകളില് വിലപിടിച്ച തടികളുള്ള വ൮ൃക്ഷങ്ങറം പ 
ലതരത്തിലും വലിപ്പത്തിലും വളരുന്നുണ്ട്”. കൊച്ചി മ 
ലകറം രാജ്യത്തിന്െറ കിഴ ക്കഭാഗത്തു തെക്കുവടക്കായി] 
തൊട്ടുതൊട്ട ക്ടക്കുന്നതിനാല് ്പാലക്കാടട കാഠനത്തുറ”* 
എന്നൊരു വിടവില്കൂടി മാത്രമെ തം ദിക്കുകളില് 
നിന്നു ഇവിടേക്കു പ്രവേശിച്ചുകുടു. മഴയുടെ വൃത്യാസ 
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ത്താല് കാടുകളില് ചിലതിന്നു ഉ ണക്കം തട്ടാറുണ്ടു . ഇവ 
യില് .ചിലപ്പോഠം കാട്ടതീ അസാധാരണ്ജല്ല. ഉന്നത 
മായ മലംപാശപങ്ങളിലും മുക ഠംപരപ്പിലും കാടുകഠം പ 
ച്ചയായിത്ത ന്നെയിരിക്കും. ഇവിടങ്ങളിലെ മള്ില് വ 

ളു രെക്കാലമായി നൂലകഠം ചിഞ്ഞുകൂടി പശിമയുള്ളതാ 
ക്കിത്തിക്കുന്നു. പാലക്കാട്ടു കാനത്തുറയിലുള്ള “ചിററു൪ 
കാനം? തേഖി്നെറ വള ച്യക്കു പററിയ കറുത്ത മറന്നുള്ള 

താണു. 

രാജ്യത്തിലെ മുതലെടുപ്പു വഭ്ധിപ്പിക്കന്നതു കൂടാതെ 

മലക മെ ക്കൊണ്ടു മററനേകം ഗുണങ്ങളുണ്ടു'. നമ്മുടെ 

നാട്ടില് എടവപ്പാതി കഴിഞ്ഞാല് ഇത്രയധികം മഴപെ 

യ്യവാന് കറരണം മലകളാണു'. അറബിക്കടലില്നിന്നു 
വീശുന്ന കാറ കാമ്മേഘതഅ്അജെ കിഴക്കോടടടിച്ചുകൊട്ടെ 
പോകുമ്പോ€ം ഈ മലകളുടെ തന്നത്ത ശിഖരങ്ങളില് 

തട്ടി മഴ പെയ്യകയാന്നു ചെയ്യുന്നതു'. ഈ മലകളില്നി 

ന്നാണു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുഴകറം ഉത്ഭവിക്കുന്നതും. 

പാലക്കാട്ട തുറചില്കൂടി ഏതാനും മേഫ്പങ്ങഠം കിഴക്കോട്ടു 

കടന്നുപോകുന്നതിനാലാണു ചിറരൂ൪'താലൃക്കില് മഴ കുറ 

യുന്നതു'. മലക ജെ ക്കൊണ്ടു ഈ രാജ്യത്തേക്കുള്ള മറെഠാരു 

ഗുണം അവ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കിഴ ക്കുനിന്നുള്ള ശത്രു 

ക്തകില്നിന്നു രക്ഷിക്കു മെന്നതാണ . എന്നു മാത്രമല്ല, 

കോയമ്പത്തൂര് മുതലായ അയല്ദിക്കുക ളില് ഒരു കാലത്തു 

പ്പേഗുണ്ടായിരുന്നതിനെ ഇന്നാട്ടിലേക്കു കടക്കാതെ തഃ; 

ത്തതു മലക കാണെന്നു പറയാം. 

എങ്കിലും മലക ഒെ ക്കൊണ്ടു ചില ദോഷങ്ങളും ഇ 

ല്ലെന്നില്ല. അയതരാജ്യങ്ങളിലെ നിവാസകളൂമായിന 
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മുക്കു യാതൊരു സവ്വക്കവും സാഭ്ധ്യമല്ലാത്തതിനാല് അ 
വിടങ്ങളിലെ പര ഷ്യ്രാരങ്ങളെപ്പററി യാതൊരറിവും ന 
മുക്കു ലഭിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യരുടെ പോക്കുവരവിനൊ, 
തിവണ്ടിപ്പാത മുതലായ ഗതാഗതമാഗ്ഗങ്ങഥം പണിയുന്ന 
തിന്നൊ അല തടസ്സുമായിരിക്കുന്നു 

തെ 

അഭ്ധ്യായം ൭. 

പുഴകറ്റാ. 

ഈയ രാജ്യത്തിന്െറ വിസ്കാരമനുസരിച്ച് പുഴകഠം 

ധാരാളമാണു'. അവജെല്ലാം ഉ.ത്ഭവിക്കുന്നതു കിഴക്കു 
ള്ള മലകളില് നിന്നാണ്. അവയുടെ ഉ അവസ്ഥാനവും 

ചെന്നുചേരുന്ന അറബിക്കടലും തമ്മില് അധികം ദ്ദരമി. 
ല്ാത്തതിനാല് പുഴുകറം നിം കുറഞ്ഞവയാണ്. ഇവ 
യില് വേനല്ക്കാലത്തു വെള്ളം കറവാകയാല് ഗതാഗത 
ത്തിന്നും കൃഷിക്കും അസൌരഭയ്യം നേരിടും. വഷക്കാല 
ത്തു ഒഴുക്കിനെറ ശക്തി നിമിത്തം വഞ്ചിയാത്ര അപകട 
മായിട്ടുള്ളതാണു'. എക്കിലും ട്രാംവെ എത്താത്ത ദിക്കുക 
ളിലെ മലകളില്നിന്നു തടികറം ചങ്ങാടമായി ഒഴുക്കി 
ക്കൊംന്ദൂവരുന്നതിന്നും, ഉ. റംനാട്ടിലെ ഉ ല്ലന്നങ്ങഥം മററു 
ദിക്കുകളിലേക്കു ഫഎീത്തക്കുന്നതിന്നും വൃഗകറം സഹായി 

ക്കുന്നുന്ദ്ടു . 

പ്രധാനപുഴകം__ ദാരതപ്പ (പൊന്നാനിപ്പുഴ), 
കരുവന്നുപ്പഴ, ചാലക്കുട്പ്പ൭, ആലുവാപ്പുഴ (പെരിയാര്) 
ചിറവു൪പുഴ എന്നിവയാ ഡു 
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ഭാരതപ്പുഴ :__കേരജത്തിലേക്ക് ഏററവ്യം വലിയ ഈയ 

പുഴ കൊച്ചിക്കും മലയാളം ജില്ലക്കും 25 നാഴികയോളം 

അതിത്തിയായി പടിഞ്ഞാട്ടൊഴുകി അറബിക്കടലില് വി 

ന്നു. പ്രധാന പോഷകനദിയായ പാട്ടരപുഴ കുത്താ 

മ്പിള്ളിക്കു സമീപം ഇതിനോടു ചേരുന്നു. പൊത്തുണ്ട്! 

മലകളില്നിന്നുള്ള തടികഠം പാട്ട പുഴയില്കൂടി ഭാരത 

പുഴയിലും അവിടെനിന്നു മററ ദിക്കുകളിലും എത്തുന്നു. 

മററ പോഷകനദികളായ വാളയാറം കോരയഷാറും ചി 

ററു൪ താലൂക്കിലെ കൃഷിക്കു വെള്ളം നല്കുന്നു. ഭാരത 

പഴ യില് ചേരുന്ന വേറൊരു നദിയായ ആനമലപ്പഴക്കു 

ചിറരൂ൪ താലൃക്കില് ചിറവൂു൪ പുഴയെന്നു പറയും. 

ആലുവാപ്പുഴ: _തിരുപിതാംകൂര് മലകളില് ഉത്ഭവി 

ച്ചു 145 നാഴികട്ടരം പടിഞ്ഞാട്ടൊഴുകി ആലുവായില് 

വെച്ചു രണ്ടു ശാഖക ഓായിതിരിയുന്നു. വടക്കെ ശാഖ 

കൊടു അങല്ലൂരഴിയോടു യോജിച്ചുകിടക്കുന്ന കായലില് 
ചേരുകയുംടമറെറ ശാഖ വരാപ്പഴക്കു സമീപം കായലോ 

ടട യോജിക്കുകയും ചെയുന്നു. മലയാറരുരിനും ആലുവ 

ക്ടം ഇടയിലുള്ള 16 നാഴിക മാത്രമെ ഈ നദി കൊച്ചി! 

രാജ്യത്തുകൂടി ഒഴുകുന്നുമ്ള. ഈ നദിയില് കുളിച്ചു താമ 

സിക്കാന് വേനല്ക്കാലത്തു അസാഖ്യം ജനങ്ങറം വരാറു 

ണ്ട്. ഈ പുഴയുടെ ഉ ത്ഭവസ്ഥാനത്തിന്നു സമീപം ചി 
റകെട്ടി വെള്ളം കൃഷിയാവശ്യം മധുരയിലേക്കു തിരിച്ച 

കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ച്ചിറക്ക' “ പെരിയാറണ 

എന്നു പറയും. കൊച്ചിയിലെ തിചണ്ടിപ്പാത ആലുവാ 

നദി കടന്നുപോകുന്നതു ഉറപ്പും ഭംഗിയുമുള്ള ഒരു പാല 

ത്തിന്മിതെ കുടിയാണ്. 
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ചാലക്കുടിപ്പഴ:_ആകെ റ്) നാഴികയഷോളം നീള 

ണ്ട്. ഉത്ഭപിക്കുറ്നത് കോടശ്ശേരി മലകളുടെ കിഴ 
ക്ഒഭാഗത്താണ് . പറമ്പിക്കുഷം. ചോലയാര്, കുഴിയാ൪ 
എന്നി മൂന്നു ചെറുപുഴകഠം കൂടിച്ചേന്നാണ്' ചാലക്കുടി 
പ്ൃഴയായിത്തിരുന്നത്'. ൬ മൂന്നും വൃക്ഷങ്ങറം തിങ്ങിനി 
പച്ഛന്ന കാടുകളില്കൂടി തല്ലിത്തകത്തു വരുന്ന കാഴ്് മ 
നോഹരമായിരിക്കും. ചാലക്കുടി പുഴയുടെ സാമാന്യ 
മായ ഗതി കോടശ്ശേരി മലയുടെ തെക്കെ ചെരിവില്കൂ 
ടി പടിഞ്ഞാട്ടാകുന്നു. ചാലക്കുടിക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള 
കൊണ്ടൊഴിഞ്ഞാറില് വെച്ചു നദി തെക്കോട്ടതിരിഞ്ഞു 
പാറക്കടവുചരേയും, അവിടെനിന്നു പടിഞ്ഞാട്ട് എല 
ന്തിക്കരവരേയും പ്രവഹിച്ചു ആലുവാപുഴ യുടെ വലത്തെ 
ശാഖയോടുചേരുന്നു. നദിമുഖത്തുനിന്നു 96 നാഴിക മേ 
ല്ലോട്ട കാഞ്ഞരപ്പിള്ളിവരെ വഞ്ചികം സഞ്ചരിക്കാറു 
9. ഇതില് അനേകം വെള്ളച്ചാടുങ്ങളു ള്ളവയില് അ 
തരപ്പിള്ളി*യാണ്' പ്രധാനം. ഇവിടെ നദി ഗംഭീരമാ 
യ രബ്ദത്തോടും ശക്തിയോടുംകൂടി 150 അടി പൊക്ക 
ത്തില്നാന്നു വീഴുന്നതു കാണേണ്ടതാണ്. ഈ നദീജലം 
ആലുവാ വെള്ളംപോലെ ഘനക്കുറവുള്ളതല്ലാത്തതിനാല് 
കുളിച്ചുതാമസിക്കുവാ൯ അത്രതനെ ഗുണംപേരരെന്നാ 
ണ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. ഇതിന്മേലും ഒരു തീവണ്ടി 
പ്യാലമുണ്ടു . 

കരുവന്നൂമ്്ൂഴ:__ഈ പുഴ മണലി. കറുമാലി എന്ന 
രണ്ടു പുഴുകറം പാഠറക്കട വില്വെച്ചു ചേന്നുണ്ടായതാണ . 
മണല। പവവട്ടാനിയിലും, കുറുമാലി പാലപ്പ്യിള്ളിയിലുമാ 
ണ ഉമൂത്ഭവിക്കുന്നത'. കരുവന്ന്യ്ൂഴ മനക്കോടി കായ്ക 
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ലില് വീഴുന്നു. ഈ പൃഴയിന്മേല് ഒരു ഹുരുമ്പുപാലവും 
മററു രണ്ടിന്മേലും തീവണ്ടിപ്പാലങ്ങളുമുണ്ട്'. ആകെ 40 
നാഴികയേ നീളമുള്ള. ഈ നദിയില് വേനല്ക്കാലത്തു 
ചില ദിക്കില് മാത്രമേ മറച്ചെങ്കിലും വെള്ളമുന്ടൊക 

അദ്ധ്യായം ൮. 

ക്ര മരം. 

കായചുകഠം. 

ഈ രാജ്യത്തിന്െറ പടഞ്ഞാഠ' അറബിക്കടലാ 

ണെന്നും, അതില് അനവ്വധി പുഴകറം ചേരുനുണ്ടെന്നും 

പറഞ്ഞുവല്ലോ. കൊച്ചിരാജ്യത്തിനെറ മഭ്ധ്യത്തിലുള്ള 

ഉ റംനാട്ടപ്രദേശത്തിന്നും കടലിന്നടുത്തുള്ള മണല്പ്രദേ 
ശത്തിന്നും ഇടയില് തെക്കുവടക്കായി സമുദ്രം ഉ ംനാടി 

ലേക്കു 0 നാഴികയോളം ദ്രൂരത്തില് വ്യാപിച്ചുകിടക്കു 

ന്നതിന്നാണ് കാരയലുകഠം എന്നു പറയുന്നതു”. നുവവ 

ടക്കു പൊന്നാനി മുതല് തെക്കു തിരുവനന്തപുരം വരെ 

ഉ80 നാഴികയോളം നീളത്തില് കിടക്കുന്നു. ജുവയെ 

യാം തൊട്ടതൊട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങ 

ലില് തോട്ടകഠം കത്തി ദയോജിപ്പിച്ചിട്ടമുണ്ടു . ഇവയ്ക്കു, കു 

ടുതല് വീതി 4: നാഴികയും കുറഞ്ഞത് 40 വാരയുമാണ്. 

ആഴം തആആറുമുതല് അറുപതു അടിവരെയുണ്ടു - കായല്ം 

കടല്യം കൂടി യോജിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്നു “അഴി? എന്നൊ 

“അഴിമുഖം” എന്നൊ പറയും. ഇവിടെ കൊച്ചി, കൊ 

ഴു അല്ലൂര്; ച്ചേററുവാ എന്നി മൂന്നഴ്ികളുണ്ടു'. കാററും 
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കാറുമുള്ളപ്പാറം അഴികളില് കോളിളുകി കായലിനെ 

ഭയക്കരമാക്കുന്നു. ഉംഭാഗത്തേക്കു ഓളം കുറവാകയാല് 

വഞ്ചികറംക്കും ബോട്ടകഠംക്കും സുഖമായി സഞ്ചരിക്കാം. 

ഈ കായലുക ഠം സമുദ്രത്തോടു ചേ-നിരിക്യൊല് 

അവിഭെയുണ്ടാവയന്ന ഏററിറക്കങ്ങറം ആറാ മണിക്കൂര് 

കുടുമ്പോഠം ഇവയഡിലേ.ഒം ബാധകമാവും. കായല'ല് 

രണ്ടടിയില് മീതെ ഏററം പൊടങും. എന്നാല് മലവെ 

ളളമുള്ളപ്പോഠം വെള്ളപ്പൊക്കത്താല് ഏററിറ ദ്ങം അ 

ത്ര ശോഭിക്കാറില്ല. കാരണം സമുദ്രത്തില്നീന്നും അഴി 

കളില് കൂടി ഏറാത്തിനെറ പ്രവാഹം കായലിലേക്കു ത 

ടാതെ പുഴകളില്കൂടി മലവെമ്ളം ശക്തിയോടെ ഒഴുകി 

തഭയുനനതിനാലാ കുന്നു. 

കൊച്ചു'യിലെ കായലുകളില് കൊടുങ്ങച്ഛൂ൪ മുതല് 

തെക്കെ അതിത്തിവരെയുദ്ളവയ്യു മാത്രമേ അധികം ആഴ 

മുള്ള. കൊടു അങച്ലരഴിക്കു കിഴക്കുടള “കോട്ടമു-ക്ക കാ 

യല് ഇക്കൂടുത്തിലൊന്നാണ'. വഷക്കാലത്തു കോട്ടമു 

ക്കില് കോളാ കൂകി വഞ്ചിയാത അപകടമാക്കിയിരുന്നു. 

ഈയ ടെ ഈ കായലില് നിന്നു ഒരു തോട് (വിജയന്തോ 
ട') കുത്ത! തിരു വഞ്ചിക്കു മ ത്തിന്നു കാഴക്കുമ്ള ശാഖാമുമാ 

യി യോജിച്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല് ഗുപ്പോഠം അതിലേകുൂട। വ 
ഞ്ചിയാതൂര അധികം സെയദയ്യപ്ചെടിട്ടന്നു. 

നുവിടെയുള്ള പ്പൃധാന ഷായചുക ഠം _. കൊച്ച്ക്കാ 

യല്, .മൃടക്കൊച്ചിക്കായല്, കുമ്പടത്തുകായല്, കൊടു 
ങ്ങല്ലൂര് ന; മനക്കോടി, ഏനാമാക്കല് എന്നി 
വയാണു. തന്നാല് എള്ടുന്നച്പഴക്കു കിഴക്കുള്ള “കി 
രമ്പുഴുയും"* ഒട്ടും അപ്പധാനമല്ല. ഇതില് വിസ്ക്രാരം ശൂ 
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ടിയ ഭാഗത്തിന്നാണു “ചാത്തനാട്ട്? കായലെന്നു പറയു 
ന്നതു'. 

കായലുകളുടെ ഉത്ഭവം:__പണ്ടു' ഈ രാജ്ൃത്തി 

നെറ പടിഞ്ഞാറെ അതിത്തി ഇന്നുള്ള കായലുകളുടെ കി 

എക്കെ തീരവ്യം, അതിന്നു പടിഞ്ഞാറ കടലും ആയിരുന്നു. 

കരയില്കൂടി ഒഴു കുന്ന പുഴകളുടെ പ്രവാഹവും കടലില് 

നിന്നു കരയിലേക്കുള്ള പ്രവാഹവ്യം തമ്മില് കൂട്ടിമുട്ട 

മ്പോഠം പുഴകളുടെ പ്രവാഹം നിലയ്ക്കുകയും, അവ കൊ 

നൂ ചരുന്ന മലമട്ടം കടലിലെ പ്രവാഹംകൊന്ടുവരുന്ന മ 

ണലും കരയോടുടുത്ത' മണല്ത്തിട്ടകളാ യിത്തിരുക യും 

ചെയ്യം. കാലക്രമേണ ഈ തിട്ടകഥം ഉയന്നു ഗുരുഭാഗ 

ത്തേശ്കം നീണ്ടുവരുന്നു. ഒടുവില് പുഴകളിലെ വെള്ള. 

ഈ കരയുടെ പിനനില്കൂടി കടല്ലേക്കു ഒഴിയുകയും 

ചെയുന്നു. കടലോരത്തുള്ള മുണല്പ്രദേശങ്ങളും കായ 

ലുകളും ഇങ്ങനെ ഉ ണ്ടായിട്ടള്ളവയാണു . ഇപ്രകാരമുട്ള 

കരകങ്കില് ആദ്യമുണ്ടായതു കൊടുങ്ങച്ഛ൪, ചേറരവാ അ 

ഗികഠംക്കിടയ ല് ഉ ഒഴു മണപ്പറമാണു. കൊടുങ്ങല്ലൂര്, 

കൊച്ചു] അഴിക ലംക്കിടയിലുള്ള വയ്യ (പുതുവയ്യ) ഉണ്ടാ 

യിട്ട 600 സംവത്സരമേ ആയിട്ടള്ള. ഈ പ്രദേശം ഒരു 

കലന താണപ്രദേശമാകയാല് തെങ്ങു നല്ലവണ്ണം 

൭ ണ്ടാവും. 

തുരുത്തുക റം: കായലുക കില് അവിടവിടെയായി 

അനവധി തരുത്തുകളുണ്ടു . പ്രധാനമായവ കുവ൭ഒ അഭി, 

മുളവൃയകാടു ചേരാസെദ്യൂരകടമക്കുടി, ദച്പ്പനം, വെന്ടു 

ത്തി എന്നിവ കൊച്ചികണയന്നൂ൪ താലൂക്കിലും; അരി 
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റൂരും, പുള്ളം മയക്കോടി കായലിലും ആകുന്നു. ഇവ 

യിലെല്ലാം തെങ്ങു .ധാരാം വളരും. 

തുറമുഖങ്ങറം: കരയ്ക്കു, ടുത്തു സമുദ്രത്തില് കപ്പലു 

കറം ക൭ വന്നനില്ലാ൯ സൌകമയ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങറാക്കാണു 
തൃറമുഖത്ഭളെണട പറയുന്നതു. കരയോടടുത്തു കടലി 

നെറ ആഴക്കുറവൃയയിമിത്തം കപ്പുലുകഠം കരഡ്ക്ുടുത്തു വ 

രഅത്തുഖാന് തരമില്ല. 

കൊച്ചി ?മാത്രമെ സാമായ്യം നല്ല ഒരു തുറമുഖമു 

ഉരു. കരയ്കകടുത്ത മണല്തിട്ടുകുളുടെ തടസ്സുമുണ്ടായി രുന്ന 

തിനാല് കപ്പ്ലുകഥം അടുത്തകാലംവരെ അകലെയാ 

ണ് നിന്നിരുന്നത്. കൊച്ചി അഴിമുഖത്തും സമിപവും 

ഉണ്ടായിരുന്ന മണല് യിക്കംചെയ്ത് കായലില് ഏതാ 
നും ഭാഗം നികത്തിയെടുത്തു കപ്പലുകഠം അടുത്തുവരു 

പാന് പേട്ട എല്ലാപണികമട്ം ഇപ്പ്യോഠം ചെയ്തു പുത്തി 
യാക്കി യിരിക്കുന്നു. അതിനാല് അതു ഇന്ത്യയുടെ പ 

ശ്ചിമതിരത്തു ബോമ്ചായി കഴിഞ്ഞാല് ഏററവും ലി 
ശേഷമായ തുറമുഖമായി തീന്നിട്ടണ്ട് . ഈ രാജൃത്തുള്ള 

മററു തുറമുഖങ്ങറം ഞാഠറയഷ്ക്ുലും മാലിപ്പറവും കൊട്ട 

ങ്ജല്ലയമാണ് . ഞാറയ്ക്കു ലയം, മാലിപ്പറഖും കൊച്ചി 
യെപ്പ്യോൊലെ പ്രധാവമച്ല. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പണ്ടു അനപ 
ധി കപ്പുചുകഠം പന്നിരുന്ന തുറമുഖ മായിരുന്നു. കൊല്ലം 
തോറും പെരിയാര് നദി കൊണ്ടുചരുന്ന മലഞ്ചേണി അ 
ഴിക്കല് പീണു മണല് ത്തിട്ടകറം ഉണ്ടായതിയാലും കൊ 
ച്ചി തുറമുഖം അധികം സൌകയ്യു മായ്ക്രന്നതിയാലും ഈ 
തുറമുഖത്തിനെറ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. 



അഭ്ധ്യായം ൯. 

പ ടകളു്തങ്ങയ.... 

ശി താഘ്്യസ്ഥിതി. 

ഒരു രാജ്യത്തിലെ ശീതോഷ്ട്ുസ്ഥിതി അതിനെറ 
സ്ഥായത്തേയാണ് മിക്കപാറും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു . 

അതായതു ഭഗോജത്തിന്മേലുള്ള സ്ഥാനം. ജലസാമിപ്യം 

പവ്യതസാന്നിഭ്ധ്യം, ൭൪൦, കാററുകമുടെ ഗതി ഇവയെ 

ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുപേണം പറയുവാ൯. 

ഭൂമി മരു ഗോളുമാണെന്നും, അതു സുയൂയെ പ്രദ 
ക്ഷിണംഖെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നും നിങ്ങറം ധരിക്ക 

ണം. ഇങ്ങിനെ ചുരറുമന്വോഠം സൂയ്യൂരശ്മികഠം എല്ലായി 

ത്തും ഒരുപോലെ തട്ടന്നില്ല. ഭൂമഭ്ധ്യം സുയ്യുനോടധികം 

അടുത്തിരിക്കുന്നതിയാല് അവിടെ ഉഷ്ണം അധികമായി 

രിക്കും. മ്മുടെ രാജ്യം ഭൂ മദ്ധ്യത്തില് യിന്നു അധികുംദ്ദുര 

ത്തല്ലാത്തതിനാല് ഇപിടെ സൂയ്യോൂട്ും കലശലാണ്. 

ിഞ്ങറം വെയിലുള്ള ഒരു ദിപസം ൭ചുക്കു പന്ത്രണ്ട 

മണിക്കു പുറത്തൂനടസനാല് കാല് പൊള്ള ന്നതു എന്തുകൊ 

ണ്ടാണ് ? യിങ്ങം നടക്കുന്ന ദിക്കിലെ മഴ്ന്നിനു ചെയില് 

കൊണ്ടു ചൂ ട$പിടിച്ചിട്ടാണല്ലോ. എന്നാല് അപ്പ്യോഠംത 

നൌ കളത്തിലെ പെള്ളം തൊട്ടോക്കിയാല് തണുത്ത! 

രിക്കും. അതിന്നും സുയ്യോഴചച്നം തട്ടിട്ടില്ലെ? ഉവ്വ. പെ 

ഒളം സാവധായത്തിലെ ചൂഴുപിടിക്കയുള്ള, കരയ്കു പേഗം 

കുടപിടിക്കും. അസ്മമിച്ചാലോ? കര തഞ്ുത്തും വെള്ളം 

അല്പം ചുടുള്ടതാഡും ഇരിക്കും. കര ചേഗത്തില് ചൂടുപി 

ടി ടു $മ്വോലെ വേഗത്തില് തണുഭം. വെള്ളം സാവധാ 
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നത്തില് ചൂടുപിടിച്ചു സാവധാനത്തില് തണുക്കുന്നു. അ 

തിനാല് സമീപം കടചുള്ള രാജ്യങ്ങളില് വേനല്ക്കാല 

ത്തെ ഉ്ൂ്യത്തെ കടലില്നിന്നുള്ള തണുത്ത കാറവം, വഷ 

ക്കാലത്തെ തണുച്ച1നെ കടലിലെ ഉ്ല്ലക്കാറവം മീതമാ 

മ്ഴിത്തീക്കുന്നു. അതിനാല് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളില് 

വേനലിലെ ഉഷ്ണവും വഷത്തിലെ ത ന്ന്പും കഠിനമാ 

യിരിക്കയില്ല. 

പവ്ൃതപ്രദേശങ്ങളില് മലയുടെ ഏതു ചെരിവിനു 

നേരെയാണൊ കാമ്മേഫ്ങ്ങളോടു കുടിയ കാററടിക്കുന്ന 

ത ആ ഭാഗത്തു മഴയും തനുപ്പം അധികമായും, മലക്കപ്പ 

ത്ത” വററംച യുള്ളതായും ഇരിക്കും. കൊച്ചിരാജ്യം ഭൂമ 

ഭധയരേഖയോടടുത്താകയാല് ഉ. ഫ്ലമുള്ളതാണ് . മീനം, മേ 

ടമാസങ്ങളില് സുയ്യ ന്െറ ഗതി തലയ്ക്കുനേരെ മുകളില് കൂ 

ടരിയാകയാല് കുംഭം, മീനം, മേടം എന്നിവ ഉ്ഘ്ലമാസങ്ങ 

ളാണ്'. അപ്പ്യോഠം ഇവിടെ വേനല്ക്കാലമാണ്. കാഠ 

യല്തിരങ്ങളില് ജലത്തിന്െറ സാമീപ്ൃയത്താല് ഉഷ്ണം ക 

ഠിനമല്ല. മലയമ്പ്ൃദേശങ്ങറം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാല് 

അവിടെയും ഉഷ്ണം കുറയും. എന്നാല് മഭ്ധ്യമൈതാനം 

അത്യയ്്ലപ്പദേശമായിരി ക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് തൃശ്ശി 
വപ്പേരുര എറണാകുജത്തേക്കാഠം അധികം ഉഷ്ക്ലം. 

വായു ഇളകിയാല് അതിന്നു കാററ് എന്നു പേര്. 
വേനല്ക്കാലത്തെ ഉ.്്ലത്താല് അറബിക്കടലില്നിന്നും 
വെള്ളം ആവിയായി പൊങ്ങുന്നു. ഈ ആവി തന്തത്ത് 
മേഫ്ങ്ങളായ। ആകാശത്തില് നിറ്യ,യ്പോ കാററടിച്ചു' 
ഗുവയെ കൊച്ചിക്കു കിഴ ക്കുള്ള മലകളുടെ സമീപം കൊ 
ണ്ടുവരുന്നു. അവക്ക് തരുപ്പുതട്ടമ്പോഠം മഴയായി പെ 
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യം. ഇപ്രകാരം കഠ നമായി മഴ പെയുന്നതു എടവച്ചാ 

തി മുതല് കക്കിടകം കഴിയുന്നതുവരെയാണ്'. ഇതിന്നു 

കാലവഷമെന്നാണ് പേര. 

കടല്തീരത്തുനിന്നു കിഴുക്കോട്ട പോകുംതോറും മഴ 
കൂടിയിരിക്കും. എറണാകുളത്തു കൊല്ലത്തില് 109 അം 

ഗുലവും, തൃശ്ശിവപേരൂര് 142 അംഗുലവും നെല്ലിയാ 
മ്പതിയില് 190 ലധിീകവും പെയ്യന്ുണ്ടു'. പാലക്കാട്ട 

കാനത്തുറയില് കൂട। ഏതാനും മേഫ്ങ്ങറം കിഴക്കോട്ടകട 

നനുദപാകുന്നതിനാല് ചിററു൪ താലൂക്കില് മഴ കുറവാണ്. 

കക്കിടകം കഴിത്തൊല് രണ്ടുമാസത്തേക്കു മഴ കുറേ 

ള് മാത്രമേ പെയുന്നുള്ള. വീണ്ടും തുലാത്തില് തുലാവ 
ഷം തൃടങ്ങകയായി. ഗുതുണ്ടാകുന്നതു ബകാള ഉറംഭ്ടെ 

ലില്നിന്നു വിശുന്ന വടക്കുകിഴക്കന് കാറു കൊണ്ടുവരല് 

ന്ന മേഘ്യത്ഭറം പാലക്കാട്ട താഴ്ചരയില്കൂടി ഇവിടേക്കു 

കടക്കുന്നതു കൊണ്ടാകുന്നു. തുലാവഷത്തിന്നു ഇടിയും മി 

ന്നലും പ്രധാനമാണു്. എന്നാല് കാലവഷത്തിലേപ്പോ 

ലെ മഴ ഇടവിടാതെ നിന്നു പെയുന്നിപ്പ. 

തലാവഷം കഴിഞ്ഞാല് വൃശ്ചികം, ധന, മകരം 

എന്നി മാസങ്ങളില് രാത്രിഷും പ്രഭാതത്തിലും കലശലാ 

യ രശൈത്യമുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന്നു മഞ്ഞുകാലമെന്നു 

പറയും. ഈ കാലത്തു ചിറ൮൭൪, തലപ്പള്ളി, തൃശ്ശിവ 

പേരൂ& എന്നീ താലൂക്കുകളിലേക്കു കാനത്തുറയിരുകൂടി 

ശക്തിയായ കിഴക്കന്കാറവ വിത്രന്നുന്ട'. 

ഇപ്രകാരം കൊച്ചിരാജ്യത്തു ആറുമാസത്തെ വഷ 

ക്കാലവുംം മൂന്നുമാസത്തെ മഞ്തുകാലവും, മൂന്നുമാസ 

ത്തെ വേനല്ക്കാലവുമുണ്ട . 



അദ്ധ്യായം ൧൦. 

ഉ തപന്നങ്ങര്ാ. 

വിമ വൃകഠം:_കാലാവസ്ഥയും (ഭൂപ്രകൃതിയും അനു 

സരിച്ചായിരിക്കും ഉ പ്ുന്നങ്ങറം. നല്ല ഉ.ഷ്്ലവൃയം മഴയും 
മണ്ണിന്നു നനവും വജ കകൂറമുള്ള കെച്ചിരാജ്യം സസൃഅ്അളൂ 
ടെ വള്ച്ചുക്കു പററിയിരിക്കുന്നു. കടലോരം. ഉ നാടു. 

മലമ്പ്യദേശം എന്ന മൂന്നു പ്രത്യേക മാതിരി ഭൂമികഠം ഇവി 
ടെയുള്ളതിനാലും, അവയിലെ ഉല്ലന്നങ്ങറം ഭേദപ്പെട്ടി 
രിക്കുന്നത് നാലും ഈ രാജ്യത്തില് പലവിധമായ ഉല്ല 
ന്നങ്ങളുണ്ടു. 

കൃഷിചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ നിലം, പറമ്പ 
എന്നു രണ്ടിനമായി ത്രിക്കാം. നിലംകൃഷിയില് പ്രധാ 
നം നെല്ലാണു. ഇവിടത്തെ ഏററവും പ്രധാനമായ കൃ 
ഷിയും ഇതുതന്നെ. ഇതിന്നു വെള്ളം ധാരാളും വേണം. 
ആയത ഹുവിടെ സമൃദ്ധിയാണുതാനും. മഴ കുറവായി 
രിക്കുന്ന ചിറവു൪ താലൂക്കില് മാത്രം കൃഷിക്കു വേണ്ട 
വെള്ളം പുഴകളില് ചിറകെടിനിത്തി തിരിച്ചുകൊണ്ടു 
പോകുന്നു. മററു താലുക്കുകളില് മഴ ധാരാളമുള്ളതി 
നാല് ഇതു വേണ്ടിവരാറില്ല. ചില നിലങ്ങളില് കൊ 
ത്തില് ഒരികല് മാത്രമേ വിഭ വെടുക്കാറുള്ള. ആവക 
നിലങ്ങംംക്കു ഒരുപ്പൂനിലങ്ങളെന്നു പേര. വളക്കൂറും യ 
ലസെയഷയ്യവും അധികമുള്ള മററു ചിലവഷില്, രന്ന് വി 
ജവെടുക്കാറുണ്ടു . അവക്കു പേര് ഇരു ുനിലങ്ങളെന്നാ 
ണു. അപലൃവ്വം ചില നിലങ്ങളില് മൂനു തവണയും ക്ലൂ 
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ഷിചെയ്യാറുള്ളതിനാല് അവയെ മുപ്പുനിലങ്ങളെന്നു വി 
ളൂക്കുന്നു. 

മൂന്നുതരം വിളവൃകഠംക്കു വിരിപ്പു, മുണ്ടകന്, പുഞ്ച 

എന്നാണു പേരുകറം ഇര പ്പുനിലങ്ങളില് ചിങ്ങം ഒടു 

വിലോ കന്നി ആദ്യമായിട്ടോ ആദ്യത്തെ കൊയതത്തു ക 

ഗിയും. കന്നിപ്പുവെന്ന വിളിച്ചുവരുന്ന ഇതു വ്രരിപ്പാ 

ണ്ട്. മീനപ്പുവെന്നു പറയുന്ന രന്ദോമത്തേതു മുണ്ടകനും 
ആകുന്നു. ഒരുപ്പു നിലങ്ങളില് വിരിപ്പോ മുണ്ടകനോ ആ 

വാം. ഇവയ്മു പുറമെ കുട്ടാട൯., കരി, ചാല എന്നിവ 

യെല്ലാം ഒരുപ്പൂനിലങ്ങളാണു'. 

ഏനാമാക്കല് കായലില് ഒരു പ്രത്യേകതരം കൃഷ! 

ചെയ്യാറുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്തു ഇതിലെ വെള്ളം ച 
ക്രംവെച്ചു വററിച്ചു കൃഷിചെയ്യുന്നു. ഈ തരം കൃഷിക്കു 

കോംകൃഷിയെന്നു പറയും. ഇതിന്നു വളരെ ബുദ്ധമ്ുട്ടം 
പണച്ചിലവുമുണ്ടെ്കിലും, കൃഷി പിഴുക്കാഞ്ഞാല് നച്ഛ 

ആദായമുള്ളതാണ്. ഇതും ഒരുച്ച നിലംതന്നെ. ഒരുപ്പൂ 

ന ലങ്ങളില് ചിലതില് മണ്ണിനെറ പരിമയനുസരിച്ചു 

ഒരു വിള കൊയ്തുശേഷം ചാമ, കടല, എള്ള' മുതിര എ 

ന്നിവ കൃഷിചെയ്യാറുണ്ടു'. 

പറമ്പു കൃഷിയില് മുഖ്യം തെങ്ങാണ്. കടലോര 

ങ്ങളിലാണ് തെങ്ങു നല്ലവണ്ണം വളരുക. ഹുതിന്നു വെ 

ളം ധാരാളം വേണ്ടകൂടുത്തിലാണണ്്. ഈ നാട്ട'ലെ ജന 

ങ്ങളില് ഒരു വലിയഭാഗം ഈ കൃഷി കൊണ്ടുംം.തല്സംബ 

ഡ്ധമായ കൈ തൊഴിലുക ഠംകൊണ്ടും അഹോവൃത്തി കഴി 

കടന്നു. 
കവൃങ്ങ ;__തെഴുണ്ടാവുന്ന ദിക്കുകള ലെല്ലാം കവു 

ര് 4 ) റ് 

1] 
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ങ്ങും ഉ ന്ഭാവൃയം. എങ്കിലും അധികം നല്ലവണ്ണം മു ണ്ടാവു 
ന്നതു ഉ ംനാടായ കല്പ്രദദശത്താണ'. ന നമമമായി 
വേണം. ഇതും നല്ല ആദായം തന്നുന്ദ'. തലപ്പിള്ളിതാ 
ലുക്കിലെ വടക്കാഞ്ചേരിയിലും കന്നംകളത്തും ധാരാളം 
അടക്കക്കച്ചവടം നടക്കുന്നു. 

ഇവയ്ക്കുപുറമെ കരിവ്വന ചിറ൮ു൪, തലപ്പിള്ളി] എ 
ന്നീ താലുക്കുകളിലും, ആനപ്പനയും കുടപ്പനയും മിക്ക ക 
പ്രദേശങ്ങളിലും ഉ ണ്ടാവുന്നുഗ്ദ'. ഫല വയല ങ്ങളില് 
പ്രധാനം പ്പാവും മാവുമാകന്നു. കടപ്പാവ', ചാമ്പ. പു 
ള।, നാരകം, മുരിങ്ങ, കതുമാവു മുതലായവ മററുചില വൃ 
ക്ഷ ങ്ങളാണ്. 

വാഴ കൃഷിചെയ്താ൯ പാടില്ലാത്ത പറമ്പുകഠം ചുരു 
ങും ഇത' പഖതരമുട്ടു' നേത്തൂവാഴ യൊഴികെ മറെറ 
പ്പാവാഴുകളും അഭ്ധവാനം വളരെ കൂടാതെ ഉ ന്ദോവും. 
അതൃ്ണുകാലത്തു മാത്രം നനയ്കു ണമെദന്നയുള്ള. നേന്തു 
വാഴക്ക' ശരിയായനനയഷും വളവും വേണം. കന്നിമാസ 
ത്തില് കന്നുകഠം വെച്ചാല് പിന്നത്തെ ഓണത്തിനു ക 
ലവെട്ടാം. ഉ നാട്ടിലെ ചെമക്മണ്ണിലാണു ഇതു നല്ലവ 
നാം ഉണ്ടാവുന്നത്. 

മലയാളത്തിലെ മറെറാരു കലഷിയാണ' “*കുരുമുള 
ക ?. ഇത' കൊ ച്ചിരാജ്യത്തും ഉ ണ്ടാവും. പറമ്പുകളില് മാവ', പ്പാവ്' മുതലായ വൃക്ഷ ങ്ങളാിന്മേല് മുള ക കൊടി പ ടത്താറുണ്ട് . ഇവ കൂടാതെ പറമ്പുകഷലും പാടങ്ങളിലും മത്ത, കമ്പളം, വെള്ളരി, പടവലം, പാവലം, ഇഞ്ചി, മ ഞ്ഞഠംം, വെററില, ചേന, ചേമ്പ്, മധുരക്കിഴു ജു, കൊ 
ള്ളൂ യു മൃഷിച്ചെയ്യാറുണ്ടു'.. 

പി 



4ഃ 
രത്നം ലഭിക്കന ഉ ലന നന്തമെപ്പറദിയും 

അറിഷേണ്ടതൃമ്ദു . കെട്ടദ്ടത്ഭാം പണ്യുന്നതിന്നു മരം 

ആവശ്യമാണ്. ഇതിന്നു പറരിയ വലിയ വൃ3ഖങ്ങാം കാ 
ടകളില് തന്നത്താന് വളരുന്നുന്ടു'. ചിലവ കൃഷിചെയ്യ 
പ്പെടുന്നതുമുണ്ട'. പ്രധാനം തോണ്. തേഖനു ചി 
തല്ക്കേടിപ്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അതില് ഒരു മാതിരി -൭ ന്മ 

യമുള്ളതിനാല് ആണതറച്ചാല് തുരുമ്പും ബൊധിക്കയില്ല. 

ചിറവു൪ കാനത്തിലേയും പോത്തുണ്ടിയിലേയും തേഠൊ 

ണ് തടിമുദുപ്പള്ളച. വീട്ടിയും കരിമരവുയമാണ' പിന്നെ 
വിലപിടിച്ച മര്അറം. വെടക്കൊറന., ഇരുമുള്ള', മര 

ത്, കുന്നിവാക, അകില്, മയ ലെള്ള', തെ.ബാവ', അയി 

നി, വെന്തേക്ക്, ചടച്ചി മുതലായവയും തട।ക്കുപയോഗ 

മുള്ള മററു വൃക്ഷങ്ങളാണ്. എലവ', ചടച്ചി, മുള, പാ 

ല, ഞാവല് എന്നീ വൃദ്ചങ്ങറം കടലാസ്സുണ്ടാക്കാ൯ ൭൮ 

കരിക്കുന്നു. പുന്ന, വി വേപ്പം മരോട്ടി മുതലായവയി 

തനീന്നു എന്നൂയും, പ്പാശ', ചേര' എന്നിവയില്നിന്നു 

അരക്കും, ത. മട്ടിപ്പാലുപു കടുക്കയില് നിന്നും 

കൊന്നയില്നിന്നും തോല് ഉഠറക്കിടുവാനുമ്ള സാധന 

അളം കിട്ടുന്നു. വനത്തിലെ ഉ ല്ലന്നങ്ങളില് കാ, ചി; ഏലം, 

൭െ൭. തേന്, ഇഞ്ചി, ഇഞ്ചിപ്പല്ല' എന്നിവ പ്രധാനങ്ങ 

കാണ'. കാച്പികൃഷി നെപ്പിയാമ്പതിയില് മാത്രദമയുള്ള. 

ഇപ്പോഠം മിക്കവാറും എപ്പാമലയ്്രദേശ മില റ 

ബ്ബു൪ കൃഷി നടത്തിവരുന്നു. പാലപ്പിള്ളിയ'ലാണ ഇതു 

ആദ്യം കൃഷിചെയ്തത്'. ചിറവു൪ താലു 8ഖില്മാത്രം കുറേ 

ശു കരിമ്പും കൃഷി ചെയ്യാറുന്ടു'. 

ല്രോഹങ്ങറം ഇവിടെ അപ്ുധ്വമാണ്. പണ്ടു കൊ 
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റ് ടുങ്ങ്ലൂര് പുഴയിലും തിരത്തം ഉള്ള മില് നിനു സ്വണ്ണ 
വു ടൽ ലി ി പ്പ്യൊടി കിട്ടിയിരുന്മപത്രെ. എറഷ്കിചും ഇപ്പോഴില്ല. ചി 

ററൂര് താദൃക്കിചെ മണ്ണില് ഇരിമ്പയിര് ഉണ്ടെന്നു പറ 
നി ക 

മ) ( ക ് ടു ത്൫ ൨ ു ടട ക്കാ; ദി 
യന പാഷ അതും എടുക്കാറില്ല 

₹ അഭ്ധ്യായം പക്ക 

ജത്തുക്കഠാ. 
ഉറട്യ(മ്യില് സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ള പചത 

രം ത്തു ഗൈ ഇപിടെയുണ്ടു. കാട്ടമൃഗങ്ങളില് വലിയതും 
മപയോഗമുള്ളതും ആനയാണ്, ട്രാംപണ്ടി ഠാടപ്പ്ായ 
തോടുക്ൂടി മലയുടെ ഉ റംഭാഗത്തേ.ടു മനുഷ്യര് പ്പചേശി 
ചുതുടങ്ങിയതിനാല് ഇചിടെയുണ്ടായിരുന്ന അസംഖ്യം 
ആഠധകഠറം അയല്കാടടകളി ലേക പോയിരിക്കുന്നു. പാ 
ലപ്പിള്ളിയിലും യെലപ്പിയാംപതിയില് പറമ്പിക്കുളത്തും 
സക്കാരില്നിന്നും ആ.ടടികറാ കുത്തിട്ടണ്ടു. പാണ്ടി 

] 
തൂ $ യമ്പാറക്കു സമീപം ആന ദുരല്ലഭമല്ല. പുലി, കരടി. കാ ടര ി ് ക് ട് പോത്ത്, പുള്ളിപ്പുലി, പലതരം മാന, പന്നി, കുരങ്ങു കറം, മലയണ്ണാന് എന്നിപ ഏച്ചാമലകളിചുമുണ്ട്. പ 

ന്നിഴും മുട്ളനും കൃഷി ക്കാക്ക പചിയ നഷ്ട വരുത്തു :. 
വിട്ടമുഗങ്ങറം: _പീട്ടമൃഗങ്ങളില് ഏററവും ഉപ 

യോഗമുള്ളത് പത്തുപാണ്മ് . ഇപ്പിടത്തെ പശ്തുക്കാഠം ചെ 
റിയചയും ശക്തി മറത്തേവയും ആകുന്നു. പരദേശത്തെ പത്തുക്കളോളം പാലും കാണുകയില്ല. പാല് തരുന്ന മററു 
മുഗങ്ങറം എരുമയും കോലാടടമാകഷനം. കോള്സ്പം പോ 
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ത്തം ഉ ഴപ്ധിനും പണ്ടി വലിപ്പാനും ഉപകരിക്കുന്നു. ചി 

൨൮൪ താമൃക്കില് മാത്രം ചെമ്മരിയാടിനെ വളത്താരുണ്ടു. 

കുന്നംകുളം മുതലായേ ദിക്കുകളില് പോക്കു (നാട്ടപന്നിറ 

ഒരു പ്രധാ ,പിട്ടമൃഗമാണ്ട്. 

യമ്മുടെ യാട്ടില് പലതരം പദഷികളുമുണ്ടു. കോ 

ം ദ്ലിയയം താറാവും വിട്ടപദ്ഷികളായി പായാം. മയിലും 

തത്തയും ഭംശഗിക്കായി പളത്തു നപയാണ് . "കാക്ക, പരി 

ന്ത്, കഴുകന്, മൂങ്ങ, ചെമ്പോത്ത്. കയില്, കുടക്കോ 

ഴി, കൊക്ക്, പ്രാപ്. കിളികം എന്നിച മററു പക്ഷി 

ക ളാണ്ട്. 

ഇഴ ജാതിയില് പ്രധാധം പാമ്പാകുന്നു. കല്പ്പ 

ദേശങ്ങജുിചുളളപഗ്ക്് പളരെ ചിഷമുണ്ട്. അവയില് മൂര 

ഖ൯ പ്രധാധം. ഈ ചറ്റുത്തില്പെട്ട മററു ജത്തുക്കഒഠ 

ണര് മുതല, അരണ, ഓത്തു, ആമ എന്നിപ. ജലാശയ 

ങ്ങളില് പലതരം മത്ധൃത്ങളുമുണ്ടു് . ചെമ്മീനും ൧02 

യും വളൂമായിട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചാളുയെയ്യ ഓഷധ 

മായി എടുക്കാറുണ്ട് . ഇവ രണ്ടും അയ്യദേശങ്ങജിലേക്കു 

കയററി പ്പ്യോകുന്നു. 

അഭ്ധ്യായം ൧൨. 

ഇധ്രഞ്ങഠാ. 

തെക്കെ ഇന്ത്യയില് ഇത്രയധികം ജഠം തിങ്ങിപ്പാ 

ക്ളന്ന മറെറാരു പ്രദേശമില്ല. ചതുരശ്രയാഴികക്കു ശരാ 

ശരി 960 പീതം ജയങ്ങടുണ്ടു് . ഇധിടെ മലയ്പ്രദേശ 
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ങ്ങളും കായല്ുകടം അധികമാണ്. അവയെ ഒഴിവാ 

ക്കിയാല് ചതുരശ്രനാഴികക്കു 1600 പീതം ജനസംഖ്യ 
കണക്കാക്കാം. കടലോരത്താണു ജയത്തിരക്കധി കമൃള്ള 
ത്. അചിടെ പചതുരശ്രയാടികക്കു 8060 പീതം ഇജറ്ഞ്ങജു 
ണ്ട് . ബ്വഹടളമുമെ പടനെര്ഥളിലേക്കാറം ഠാട്ടപുറവാസ 

മാണ നാട്ടുകാര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതു. അതിമാല് നൂററു 
ക്ക് 168 പിതടമെ പട്ടണങ്ങളില് താമസിക്കുന്നുള്ള. 

1931ലെ ജയസംഖ്യ കണക്കനുസരിച്ചു കൊച്ചി 
രാജ്യത്താകെ 12,059 ,016 ജാനങ്ങളുണ്ടായിരന്നതു പത്തു 
കൊല്ലും കൊണ്ടെ __അതായത് ഈയിടെ എടുത്ത കണ 
ക്ക പ്പകാരം 14, 22,815 (69689 പു. __ 95996 സ്രീ) 
ആയി വദ്ധിച്ചിരിക്കുനന. ഈ രാജ്യത്തെ ജസംഖ്യ വ. 
ഭ്ധിക്കാ൯ കാരണം “ഇപിടത്തെ ഫലപുഷ്ടി, (അതുകാര 
ണം ക്യാമമില്ലായ്ക) നാട്ടകാക്കു സ്വദേശം പിടാനുള്ള പി 
സമ്മതം, താമസസെരഖ്യം എന്നിചയാണ്ട്. രാജ്യത്തി 
നെറ വല്പ്പുമനുസതിച്ചു യോക്കുമ്വോറം കൊച്ചിരാജയ 
ത്ത മദ്രാസിചും തിരുപിതാം കൂറും ഉള്ളതിയേക്കാറഥം ജന 
ത്തിരക്കധികമാണു'. ഒരു ചതുരശ്രനാഴികക്കാ ഇവിടെ 
തൊള്ളായിരത്തിലധികം ജനങ്ങൂണ്ടല്ലൊ. 

ജനങ്ങളില് അധികവും ഹിന്തുക്കകാണ്. ] 00.൭ 
65 പിതം ഫിത്തുക്കമൂം 94: പീതം കരിസ്ക്പ്യയികളും പി 
തം മുഹമ്മദിയരും ബാക്കി മററുപകക്കാരുമാണാ. ക്രി 
സ്ത്്യായികഠം അധികമുള്ളതു കൊച്ചികബയന്്നൂര് താല 
ക്കിലാണ്ട് . മുഹമ്മദീയർ അധികമായി കൊടുങ്ങല്ലൂര് 
താലൃക്കില്പ്പെട്ട അഴിക്കോടടം എറഠിയാടും വില്ലേജുകളി 
ലാണ്. ഹിന്തുക്കറം എല്ലായിടത്തുമുണ്ടു് - ഹിത്തുക്കളില് 



; 

അധികവും ഈഴപരും നായന്മാരുമാനെ്.. പില താലൂ 
ക്ളുകളു ല് ശുതന്മാരെന്നും ജെയിനര് ഏന്നും രണ്ടു പ്രത്യേ 

കമതക്രൈരുണ്ടു് . അഅപരുടെ സംഖ്യ വളരെ കറ വാണ്ട് .. 

മലയരും കാട്ടരും കാടുകജില് പാ്ന്നെ ജാതിക്കാരാണ്്. 

ഈ രാജ്യത്താകെ 2494: മതാചയങ്ങളൂണ്ടു് . 

ഭഓാഘ: __കൊച്ചിരാജൃത്തു നടപ്പുള്ള പ്രധാനഭാഷ 

മലയാള മാണ്ട്. 10.൭ 90_ചധികവും ആജകറം ഈ 

ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു. അതു കഴിഞ്ഞാല് പ്രധായം 

തമിഴാണ്. 1008 പീതം ജധങ്ങാം ഈ ഭാഷ സം 

സാരിക്കുന്നു. തെലുങ്ക്, ഹിന്തുസ്ഥാനി, മറാത്തി എന്നി 

ഭാഷ കളം അപൂയ്യം ചിലീര സംസാരിക്കുന്നുണ്ടു'. കെ 

ങ്ങിങികളും കുടുമിച്ചെട്ടികട്ടം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ മ 

റാത്തിയില് ഒരു വകഭേദമാണുത്രെ. ഇപപ്പാഠം എച്ലാ 

യിടത്തും ഇംഗ്ലീഷ് പഭ്ധിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

ദക്ഷി ണേത്ത്യയിലെ മററു മിക്ക രാജ്യങ്ങടളു.ക്കാഠം 

ചില്യാഭയസവിഷയത്തില് കൊച്ചിരാജ്യം മുന്വാണു.. ജ 

ങ്ങളില് 1000 ന്നു 2/൭ പുരുഷന്മാരും പ സ്രികകം എ 

ത്തും വായനയും പിചരമുള്ളവരാണു. ഒട്ടാചെയുള്ള 

ഹിത്തുക്കളില് 1900-ക൭ 196..൦. ക്രിസ്തയ നികളില് 86-ം. 

മസ തമാന്മാരില് 9.-ം, അക്ഷരജ്ഞാഠമുള്ളപരാണ്ട്. ത 

മി ബ്രാഹ്മണര്ം മലയാളിക്ഷത്രിയര്, ക്രിസ്മപ്യായികാം, 

ായന്മാര എന്നി ജാതിക്കാർ ഈ പിഷയത്തില് ളുസ്വാ 

യി ധിലുംന്നു. 



അ ദ്യ ൩൦ ൧൦൭. 

ക 

തൊഴ് തു 

ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യ തൊഴില് കൃഷിയാണ്. 100 _ ൭ 

5] പിതംം- അതായതു !! ലക്ഷത്തോളം ആഒകറം ഈ 

തൊഴില് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രധാനം െല്ക്ട 

ഷിയാണു. 100-ക൭90 പിതം ജനങ്ങറം മുറേറാരോ 

_ തൊഴിലില് ഏപ്പെട്ടിരി ക്കുന്നു. നെല് കൃഷി കഴിഞ്ഞാല് 

തെങ്ങുകൃഷിയാണു പ്രധാനം. കടല്തിരത്തും കായല് 

ശരെക്ളിലുമാണു” ഈ കൃഷി നല്ല അന്ഭപം തരുന്നതു 

ഇതുസംബന്ധമായി! പൊപ്പയുണ്ടാക്ക ക, ചെളളിച്ചെണ്ണു 

യാട്ടുക., മടല് മൂടി ചകിരിതല്ലക, കയറുപിരിക്കുക, കള്ള 

ചെത്തുക, വാററി ചക്കരയെടുക്കുക _.എന്നി പല വ്യവ 

സായങ്ങമും നടന്നുചരുന്നുഖട്ട് . ചിററുര താലൃക്കില് പ 

നയില്യിന്നാണു കള്ളെടുക്കുന്നതു”. 85,000 ത്തോളം 

മുനങ്ങറം കഴ തൊഴില് ഇതാണു. കയറുപിരിക്കലും ച 

പിടിയയണ്ടാക്കലും അനേകം പേരുടെ തൊഴിലാണു'. കെ 

ചിക ണയന്ന്നൂര് താല രില് പക്കാന്മാര് ഏന്നു പറയുന്ന 

വര് എണ്ണ്ണയാട്ടല് ജാതിത്തൊഴിലായി ചെച്ചുകൊണ്ടിരി 

ക്കുന്നു. ഇപ്പ്യോഠം എണ്ണ. ചെജിച്ചെണ്ണൂ മുതലായതു യ 

നത്രചൃക്കുകജിചാണു. ആടടാറു. ഈ രാജ്യത്തു ഇപ്രകാരമു 

കള പത്തോളം ആപിയഷന്ത്രശാലകളണ്ട്. ഇവയില്ധി 

നനുതന്നെ കൊല്ലംതോറും 18000 ടണ വെളിച്ചെണ്ണയാ 

ട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ടു . കൊപ്രയില്യിന്നല്ലാതെ എള്ള്, ഇ 

ഞ്ചിപ്പല്ല; മരോട്ടി, അപണക്ക് എന്നിവയില്നിന്നും 

എണ്ണു എടുക്കാറുണ്ട് . 
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ഇനി പറഷ്േണ്ടതു പരുത്തിയെ സംബന്ധിച്ച വ്യ 

വസായമാണ് . ആല് നൂല്ക്കല് അധിചം നടപ്പില്ല. പ 
രത്തിനൂല് കൊണ്ടുമാത്രം ചും “ഖയ്യാം: 

രും ചേടന്മാരുമാണു ഈ തൊഴില്ക്കാര്. തെക്കന് താ 
മൃക്കുകജില് ചാലിയര് പരുക്കന് തോത്തുമുണ്ടുകറം നെയ്യു 
ന്ന. ചിറരുരും കത്താമ്പിള്ളിയിലൂം ചേടന്മാര് ആധി 
'കം യേമ്മയറയ പാവൃതരതങ്ങറം കസവിട്ട് നെയ്യുന്നുണ്ടു്. 

ഇപ്പം യന്തൂരനെയ് ത്തും നടപ്പായിട്ടണ്ടു്. തൃശ്ശിചപേ 

ത്രരിലെ പുഷ്ഗിരി (പൊങ്ങണ:) യെയ്ത്തുശാലയഷും 

ആന്പല്ലൂര ൭ല്ആല്പ്പ് ശാലയുമാണ് വ്വധാനം. 

തലപ്പിള്ളി, തൃശ്ശിപപേരൂര് താലൃക്കുകമില് കുറച 

ന്മാ൪ മേത്തരം പുല്പായകറം നെയ്യുന്നുട്ടട് . വിലപി 

ടിച്ച വിരാജിപ്പായകഠം ചേലക്കരയും വടക്കാഞ്ചേരിയും 
ഉ ണ്ടാക്കുന്നപയാണ്. കൈതയുടെ ഓാലകൊണ്ടെ പായം 

വട്ടി മുതലായവയും മുളകൂയുടേയും ഈററയുടേയും അലക 

കൊണ്ടു പനമ്ച്, കൊട്ട. മുറം മുതലായതും പറയരും 

ചെറുമക്കജും ഉണ്ടാക്കുന്നു. നിത്യത ടട ഇപ പജുരെ ഉ. 

പകാരമുള്ളവധും ചൃജങ്ങിയ ച'ല.ക്ക് കിടന്നതും ആയ 

ഈ തൊഴില് 99,000 ജനത്മാം കട ഉപജിചനം നല്കു 

ന്നുണ്ട് . 

തലപ്പിള്ളി, തൃശ്ശൂപപേരൂര്, മുകന്ദപ്രം എന്നി മൂ 

ന്നു താലൃക്കുകജിലും അടയ്ക്ക വെട്ടി ൭ ണക്കി പരദേശത്തേ 

ക്കയക്കുന്നു. കാടുകളില് നിന്നു ധാരാളും മരം കീട്ടുന്നതി 

നാല് ഇപയെ എറണാകുളം, മട്ടാഞ്ചേരി, തൃശ്ശിപപേ 

തരൂര് മുതലായ പട്ടണങ്ങളില് കൊണ്ടുവന്നു അറത്തു പല 

കകമ്മാക്കു ന. തൃശ്ശിചപേരുൂരും എറണാകുളത്തിനു സ 



49 

മീപം രാമ൯തുരുത്തിലും മരം അറക്കുവാ൯ യത്രശാലക 
ളണ്ട'. 21000 ജനങ്ങാം മരപ്പണിയെ അവലംബിച്ചി 
രിക്കുന്നു. ഉ നാട്ടിലെ കജളിമദ്ണുകൊണ്ടു കശവന്മാര 

(കമ്പാരന്മാ൪) ചടി, കലം. കുടം മുതലായ പാത്രങ്ങറം 

ഉണ്ടൊക്കുന്നുണ്ട'. വിലച്ചുരുക്കത്താല് ഈ തൊഴല് ദരി 

ദ്ക്കാണ' അധികം ഉപകാരമായിത്തരുന്നതു'. കുറെക്കാ 
ലമായി ഓട്ടം ഇഷ്ടികയും പലേടങ്ങളിലും ആവിയന്ത്ര 

ത്താല് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട'. തൃശ്ശിവപേരൂര് താലൃക്കില്ത 

ന്നെ 14 ഓട്ടകമ്പിനികളുണ്ട'. ചറരുരും രണ്ടെണ്ണമു 
ണ്ട'. വൈന്തലയും അഡ്ൃരും ഉള്ളവ മുകുന്ദപുരത്തില് 

ത. റംപ്പെടുത്താം. 

ഈ രാജ്യത്തു മിക്ക വീടുകളിലേക്കും വേണ്ടിവരുന്ന 
നെല്ല' അതാതു ചീടുകളില്തന്നെ കുത്തുകയാണ്. എ 
ന്നാല് കച്ചവടത്തിനായി അര! ശേഖരിക്കുന്നതു ആവി 
യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്താല് കുത്തിട്ടാകുന്നു. പള്ളരുത്തി, 
മട്ടാഞ്ചേരി, തൃശ്ളിവപ്േതര൪, കൊടു അഅങച്ഛര്താലൃക്കില് 
കോട്ടപ്പുറവും തൃംഗപുരവും എന്നി ദിക്കുകളില് മില്ലക 
ളൂണ്ട. 

മീന്പിടുത്തം ഇവിടത്തെ മറെറാരു തൊഴിലാണ്. 
കായലും കടലോരവൃമുദ്ള കൊച്ചചികണയന്നൂരും കൊടു 
അഅല്ലൂരുമാണ ഇതു മുഖ്യമായി നടക്കുന്നത്. ഏകദേശം 
90000 ആളുകറം ഇതില് ഏപ്പെടടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ 
നിന്നു വളരെ വിലയ്ക്കുള്ള ൭. ണക്കമത്സ്യം കയററിപ്പോ 
മുന്നു. 

ഇതിന്നെല്ലാം പുറമെ ആശാര।, മുശാരി, തട്ടാന്, 

കരുവാ൯ (കൊലച്ല൯) എന്നി ജാതിത്തൊഴ്ടില്ക്കാരും 
[ന് 
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കാച്ചിരാജ്യത്തുണ്ട്'. മരപ്പണി ആശാരിയും, ഓട്ടപണി 
മുശാരിയും, ഇരിമ്പുപണി കരുവാനുംം പൊ൯പണി ത 
ടാനും ഹാടത്തുന്നു. ചന്നമംഗലത്തും ന ൭. 

്ള മുശാരിമാര്൪ ഓട്ടപണിയില് സമത്ഥരാണ്. തൊഴി 
ലുകളൂടെ കൂടുത്തൽ പറയേണ്ടതായ കച്ചുവടത്തെപ്പററി 
യും അറിഞ്ഞിരിക്കേണം. 

ന തം ഷം ര അ പതിം 

അഭ്ധ്യായം ൧൪. 
പം 

ച്ച വടം. 
ധം 

ഈ നാട്ടിലെ കടല്തീരങ്ങളില് കയറും ച ിട്ടിഷും 

ധാരാളം ഉന്ഭാക്കുന്നുണ്ടു . ഉ റംനാട്ടിലുള്ള പറച്ലയക്കര, 

പരിയാരം എന്നി പ്രദേശങ്ങളില് മേല്പറഞ്ഞ സാധന 
തഅദാം അപൃവ്വമാണെങ്കിലും മത്തനും നേന്തരക്കായും ധാ 

രാളം ഉന്ടൊവും. ഇത്തരം കായ്യനികറം കടലോരത്തു സ 

മുഭ്ധിഘല്ലാത്തതിനാല്, അവയെ ഉറാനാടടകകില്നിന്നു 

കൊണ്ടുവരികയും. ഉ റംനാട്ടകാര കയര് മുതലായവയെ 

വാങ്ങകയും ചെയുന്നു. മിക്കവാറും സാധനത്തിന്ന പക 

രം സാധനം കൊടുക്കാതെ പണം കൊളടുക്കുകയാണ' അ 

ധികം നടപ്പ'. ഇതാണ് അതിനെറ വില. ഗുപ്രകാരം 

സാധനങ്ങളെ കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത! 

ന്നാനെ കച്ചവടം എന്നു പറയുന്നത. 

നമ്മുടെ രാജൃത്തിനെറ നാനാദാഗങ്ങഠം തമ്മില് 

കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന്നു പുറമെ, ഈ രാജ്യം അന്യരാ 

ജ്യങ്ങളു.മായിട്ടം കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ 
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ണ നമുക്കു ഇം ഗ്ലണ്ടിലുണ്ടാക്കന്ന മെഴുകുതിരിയും തൂണി 
ചരക്കും കിട്ടന്നത്. 

നാട്ടുകാരില് 100 ൭ 18 പീതം _അതായ്ക്ക് 1,979,80 
ആളുകള്മോളം പല കച്ചവടങ്ങളിലായി ഏപ്പെടിരിക്കു 
ന്൯. രാജ്യത്തിന്െറ വലിപ്പുത്തിന്നടുത്തല്ല ഇവിടത്തെ 
കച്ചവടാഭിവൃഭ്ധി. അതിന്നുള്ള മുഖ്യകാരണങ്ങഠം_പു 
റം രാജ്യങ്ങളുമായി കച്ചവടം നടത്തുവാന് സൌകയ്യമാ 
യ കൊച്ചിത്തുറമുഖം, ചരക്കുകളുടെ പോക്കു വരലിനു 
സെരയ്യമാക്കുന്ന കായലും പുഴകളും, തീവണ്ടി, വില 
പിടിച്ച കാടുകഠം, ഭൂമിയുടെ ഫ്ലപൃഷ്ടി എന്നിവയാണ് 

പ്രധാന കച്ചവടം കടല്വ്യാപാരമാണ്'. കൊ 
ച തുറമുഖത്തുനിന്നു ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാവുന അനവധി 
സാധനങ്ങളെ കപ്പുലില് കയററിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. ഇ 
വയ്ക്കു' ഇവിടുത്തെ “കയററുമതി യെന്നും, പുറം ദിക്കക 
ല്നിന്നു ഇവിടേക്കു വരുന്നവയ്ക്കു “ഇറക്കമതി??യെന്നും 
പറയും. 90 കൊല്ലം മുമ്പെ കൊച്ചി തുറമുഖത്തു 3- കോ 
ടിയിലധിക്ം രൂപക്ക് കച്ചവടം നടന്നട്ടണ്ടു'. ആയത് 
ഇര്പ്പാറം__തുറമുഖപ്പണിക്കു ശേഷം __വളരെ വദ്ധിചി 
ടണ്ടു '. 

കയററുമതിയില് മുക്കാലും തെങ്ങില്നിനുള്ള സ്ധാധ 
നങ്ങളാണ്. ഇവ ഒരു കോടിയിലധികം വിലക്കുള്ള 
വെജിചെറ്റന്റയും, മുക്കാല്കോടി വിലക്ക് കയറും, 35 ല 
ഷം വിലക്ക് കൊപ്രയും, പന്ത്രണ്ടര ല ഷത്തിറം പിണാ 
ഗ൧്ഒ൦ം ത്തമുന്നു തേഡിലയഷ്ും ശരുമുള് ശം വി 
കയററാറുണ്ടെങ്കിലും മിക്കതും തിരുപിതാംകൂ൪ ചരക്കുക 
മാണ. ഇവ്'ടെനിന്നുള്ളവ പ്രധാനമായി ഇംഗ്ലുണ്ട',മ 
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ററ യൃറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങറം, അമേരിക്ക, ബൊമ്പായി, 
ബമ്മ എന്നി ദിക്കുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. 

ഇറക്കുമതിയില് പ്രധാനം നെല്ല', അരി, തുണി 
ഡ്ഡാമാനങ്ങറം, മററു ധാന: ക് ്ലാമാനങ്ങാം, മറര ധാന്യം മണ്റ്സണ്ണം മരപ്പണി 
കഠം, നആൂല , ഇരിനുസാമാനങ്ങഥം ലോഹങ്ങറം എന്നി 
വയാണു. കരവഴ്രിയായി തടി, ഉപപ്പിട്ടണക്കിയ മത്സ്യം 
വെജി ച്ചെ വെടുടക്ക, നെല്ല' എന്നിവയും പൂറരാജ്യ 

ങഅ്അളിലേക്കു കൊന്ടദു “പാകുന്നു. കരമാഗ്ഗുമായ ഇറക്കമ 
തികം നെല്ല, അരി, കൊത്തമല്പി, ഉലുവ, ഉള്ളി, പ 
ഞ്ചസാര. പുകയില മുതലായവയാന്ന്. 

അദ്ധ്യായം ൧൫. 

കച്ചവട മറഥുങ്ങാ. 

ഈ രാജ്യത്തു പോക്ക ചരവിനുള്ള മാഗ്ഗങ്ങള്ം റോ 
ഡുക€ം, പുഴകഠം, കായചുക്റം, തിവണ്ടി. ട്രാം. തോടു 

കഠം എന്നിവയാണു. ട്രാം മാത്രം ചരക്കുകഠം കൊന്ടു 

വരുവാന൯ മാത്രമേ ഉ പയോഗപ്പെടുത്തുന്നുള്ള. 

പണ്ടു” ഇവിടെ നല്ല റോഡുകറഠം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

ഉ ണ്ടായിരുന്നവയില്കൂടി കഷ്ടിച്ചു ആദൂകഠം കാല്നട 

യായി യാത്രചെയ്തിരുന്നതല്ലാതെ വണ്ടിക റംക്കുപകരിച്ചി 

രുന്നില്ല. കണ്ണൂല് മണറോവിനന്െറ ഭരണകാലത്താന്ന് 

ആദ്യമായി ഇവിടെ നിരത്തുകറം ലെട്ടിചതു'. ദിചാ൯ 

ശങ്കരവാര യരാണ് ഗുപ്പോഴുള്ളമാതിരി റോഡുകളും, പു 

ഗഎുകറംക്കു പാലങ്ങളും, കടത്തു ഏപ്പാടുകളും, തോടുകളും 

ഉ ണ്ടരാക്കിയതു '. 
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റോഡുകറം:__ആകെ 385 നാഴികട്ടരം റോഡുക 

മുണ്ടു. അവയില് കട ലോരത്തുള്ള ചിലതൊഴിച്ചു ബാ 

ക്കിയെപ്പാം കല്ലിട്ട നിരത്തുപളാണു. ഇവയെല്ലാം സ 

്രൊരില് നിന്നു സംരക്ഷി .്ചുപോരുന്നു. റോഡൂകറംക്കര! 
ഒകെ ഹടക്കാപ് വൃഷ ങ്ങറം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലേടത്തു പഴി 

ഗ് പ് £ യരികെ പഴിയമ്പലങ്ങളും ഫ്ലൃല്ലാ പ്രധാനപട്ടുണങ്ങളളി 
ലും മുസാവരി ബങ്കളാവുകളും സ്ഥാപിച്ചിടുണ്ട്. 

രാജ്യത്തിശെറ ഭ്ധ്യമായ തൃശ്ശിപപേരൂര്യിന്നാണു 

അധികം റോഡുകറം പുറപ്പെടുന്നതു. പ്രധാന റോഡു 
കറം -.തൃശ്ശീപപേരൂ൪ന।ന്നു ചെറൃതരുത്തിക്ു പോകുന്ന 
തു, വാണിയമ്പാറക്കു പോകുന്നതും, തെക്കു കരൂപ്പടന്ന 
വരെ ചെല്ലുന്നതും, ചാലക്കുട। വഴിയായി എറണാക 
ത്തേക്കു പോകന്നതും, ചൂണ്ടല് പഴി കുന്നംകുളത്തേക്കു 
പോകുന്നതും; തൃപ്പയാററക്കു പോകുന്നതുമാകുന്നു. പട 
ക്കാഞ്ചേരിയില് നിന്നു കുന്നംകുളുത്തേക്കും, ചേലക്കരപഴി 
പഴയന്നൂ.ം, എറണാകളത്തുനിന്നു തൂപ്പൂണിത്തുവപഴി 
കണയന്മുക്കും റോഡുണ്ട് . 

൨) _ കായല് _ തോട് :_റോഡുകറം നടപ്പാവുനാ രി 
ാാാാണ്നാഞ്ത തത്തു 

തിന്മമുമ്വില് ഗതാഗതം അധികമായി പുഴകളിലും കാ 
യലുകളിലും കൂട'യായിരുന്ന. കൊച്ചുികണെയ നആ൪., കൊ 
ടഞ്ങല്ലൂര് എനി താലൂക്കുകളിലും, മുകുന്ദപുരത്തിനെറയും 
തൃശ്ശിചപേരൂരിന്െറഷും ഏതാനും ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ള 
ത്തില് കൂടി സഞ്ചരിക്കാം. ഈ യാത്ര അധികം ആദായ വുമാണ്ട്. രാജ്യത്തിന്െറ തെക്കെ അതിത്തികുതല് 60 
നാഴിക പടക്കോട്ട കായല് വഴി സഞ്ചിക്കാം ചാലക്കു 
ടി, ആലുവ മുതലായ പുഴ്കട്ടും ചരക്കുകറാക്കും ജന 
ങ്ജറാക്കും ഗതാഗതമുാഗ്ശുത്മളായി ഉ പകരിക്കുന്നുണ്ടു്. കാ 
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യല്യാത്ര എസടൂപ്പുമാഥരൊ൯ വേണ്ടി ചിലേടങ്ങളില് തോ 
ടുകററം കുത്തിച്ചിട്ടമുണ്ടു'. അവയില് പ്രധാനം _.. എറണാ 
കുരുത്തു നിന്നു തൂ ണിത്തുഠക്കുളള യാത്ര എളുപ്പമാക്കുന്ന 
തെപര_ കുണ്ടന്നൂര് തോടും, കൊടു ്ങല്ലൂരുമ്ള വിജയ ന്തര 
ട്ടം ഇരിങ്ങാലക്കുടെ നിന്നുളള ഷണ്മുഖം കം നാലു, തൃശ്ശ 
പപ്േപേതൂര് കായലില് കൂടിയുമ്ള മനക്കോടി തോട്ടം ആക 
നുര. തോടുകമൂടെ സംരക്ഷണ ഇഭപ്പോറം ഒയ പുത്ത്യേഡി! 
പ്പാരട്ടുമെണ്ടുകാരെ ചുമത ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പുഴക 
ളിലും കായലുകള ലും കൂട്ട് ആകെ 1(0.കടത്തു കജ മുണ്ട് . 

തിചണ്ടിപ്പാത: _ 1902_ചാനു ഇപിടെ തിവണ്ങി 

പ്യാത യടപ്പിലായതു . ഈ പാത മദ്രാസ്സില് നിന്നു പ 
ശ്ചിമതിരത്തേക്ട പോകുന പാതയില് ഷൊര്ണ്ണൂര് 
നു കൊച്ചി തുറമുഖ ത്തേക്കു പോകനന ഒരു ശഖയാക 

നനു. ഇതിനു ആകെ 6 നാഴിക യിളുമുള്ളതില് 18 യാ 

ഴികയോളം തിരുവിതാംകൂറില് കൂടിയാണ് പോകുന്നതു 

ഈ പാത പണീയുപാ൯ കോടിയിലധികം രൂപ ചിലവാം 

യിട്ടുണ്ട് . ചിലവു കൊച്ചിസക്കാരില് നിന്നാണെങ്കിലും. 
ഭരണം തെകെ൭ ഇത്ത്യാക്കമ്പയിക്കാരാണു യടത്തുന്തതു്. 

കൊല്ലംതോറും അപര് കൊച്ചി സക്കാരിലേക്കു നല്ല ഒ 

രാദായം കൊടുത്തുവരുന്നു. ഈ പാതയില് വടക്കു ഷൊ 

ര്ണ്ണൂര മുതൽ ചെറുതു രത്തി, മുതുളൂ കതെ പടക്കാഞ്ചേരി, 

മുള കുന്നത്തു കാവ്, പൂര്ന്മ, തൃശ്ശീചപേരൂര്, കല്ലൂര് വൃ 

തുക്കാട്, നെച്ലായ, ഇരിങ്ങാലക്കുട, ചലക്കടി, അഡ്മൂര്. 

കറുകുററിം കാലടി, ചൊവ്വര, ആലുവ, ഇടപ്പിള്ളി, എ 

റണാകുളം (പടക്കം തെ ഭം തുറമുഖവും) എന്നീ 80 ആ 

പ്പിസ്സുകളൂണ്ടു . ഈ പാത ഇവിടത്തെ തടി മുതലായ മ 
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ലഞ്ചാക്കുക മെ വുഠഴഭരശങ്ങ കു ചേ ദര കൊ ണ്ടുപോപാനും 

മദിരാശി, കോഴ ക്കോഴു് മുതലായ ദിംകേകിലെ ചരക്കു 

കമ്മെ ഇപി ടടക്കു കൊണ്ടുവരാനും ഉതകന്നു. 

ട്രാം ചെ:__ ഇതു ചാലക്കുട! മുരല് കിഴക്കോടട പറ 
ന്ത സങ്ക ണത 

ന്വിക്കുളുംവരെ 493 യാഴികട്ടാംപണിതിട്ടള്ള പാതയാ 

കന്മ ഇതിന്െറ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം പറമ്പിക്കുളം മലക്! 

ലെ തേഥ്ഖി൯തടികളേയും., മററു മലഞ്ചരക്കുകളടേഷും 

കൊണ്ടുവരുവാന് മാത്രമാണ്്.. മനുഷ്യ ൭ കടക്കുപാ൯ 

' സാധിക്കാതെ ഉരുട്ടടംത്തുകിടന്നിരുന 195 ചതുരശൂ 

നാഴികലിസ്ക്രാന മുള്ള മലമ്പ്രദ ശങ്ങകില് യിന്നു തടികറം 

ച്ാണ്ടുവരുന്നുണ്ട് . ഈ പാത ചാലക്കടിയില്നിന്നു ൭ 
മേണ ഉയന്രയന്നു കടത്നിരപ്പില് ന്നു റു അടിപച 

രെ പൊക്കത്തില് ചെന്നിട്ടാണു് അവപസാനിക്കുസതക്. 
തു പന്നിയുവാന്൯ 23. ലക്ഷം രൂപാ ചിലപായിട്ടണ്ടു്. 

കൊല്ലംതോറും 2ലാഷം രൂപാ മുതലെടുപ്പമു്ടു. 

ഴ്ക ടകം പം പട്ടത്തി പടം 

അഭ്ധ്യായം ൧൬ 

കമ്പിത്തപ്പാലും അഞ്ചലും 
ദൂരദിക്കില് താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്നേഹിതയെ 

വല്ല വത്തമാനവും രിയി ന്മ്മില് എത്തി 
യെയാണ് നിപത്തിക്കുന്നതെന്നറിയാമെൊം പണ്ടു ആഴ 
കമെ പാത്തെയച്ചു വത്തമാനങ്ങറം രറിയിക്കകയിം. 
ആഠംവശം എറഴുത്തുകറം കൊടുത്തയച്ചു പിചരം യിലി 
്ഭുകയോ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് ഇഭപ്പാറം ദൂരടദിക്കുകളി 
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ലേക്കു വത്തമാനങ്ങറം അറിയിക്കുപാ൯ തപ്പാല്, അ 
ഞ്ചല് കമ്പി മുതലായ എപ്പാടുകളണ്ടു. 

തപ്പ്ാലൊ തഞ്ചലൊ വഴി എഴുത്തുകറം മുലമാ 
ണ് സാധാരണ പത്തമാനങ്ങറം അറിയിക്കുന്നത്. കിക് 
റ്് തപ്പലോപ്പിസ്സുകളും ാപ്പിസസുക 
മുണ്ട് . നാം ഒരെഴ്ടുത്തെഴുത ത്പ്പലോപ്പ്സ്സ്റില് കൊണ്ടു 
ചെന്നു തപ്പ്ാല് മാസ്സ്റരോടു 1 ണക്ക് സ്റാന്പാഞ്ങി 
മ്മുടെ എഴുത്തടഥെ ചെയ്ത ന കട്ടി ൭ കയോ 
12_ണക്കു തപ്പാല് മാസ്റ്റര തജന്ന ലെക്കോട്ടില് നമ്മുടെ. 
പ്ൃ)ട്ത്ത അടക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു പ്ശടവെ ഥി] അത 

ന്മേല് മേല്വിലാസം ഏഴുതി, അപിടെയുള്ള പെട്ടിയില് 
ഇട്ടാല് മത।. എഴുത്ത് നെറ തുക്കം അധികമായാല് കടല 
അധികം കൊടുക്കണം. യമുക്കു എഴുതുവാനുള്ള സംഗ 
തി ചുരുക്കവും സ്വകായുമല്ലാത്തതും ആയാല് 9_പൈ 
ക്ളുള്ള ഒരു തവപ്പപാല് കാര്ഡില് എഴുതി പെട്ടിയിലിട്ടാല് 
മതി. മുദ്കൂടാതെ (സ്റ്റാമ്പില്ലാത്ത) അയക്കുന്ന എഴുത്തു 
കറാക്കു മേല് പിലാസക്കാരന൯െറ പക്കല്നിന്നും അധി 
കക്കൂലി പ് രിക്കുന്നതാണ്ട് . കുലിക്കത്തുകളെ ന്നാണ് 
ഇവയ്ക്കു പേര് 

തപ്പാല് മാസ്റ്റര് പെ ക എഴുത്തുകളെ 
ല്യാം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തെടുത്തു് , ഓരോസ്ധിന്മേലും 
ആപ്പിസ്സറലെ മുദ്ര അടിക്കുന്നു. അതില്പിന്നെ ഓ 
രോ ദിക്കിലേക്കുള്ള എഴുത്തുകളെ പ്രത്യേകം കെട്ടുകളാ 
ക്കി അടുത്ത ഭിക്കുകജി ലേക്കുള്ള കെട്ടുകള്കെ ഓട്ടക്കാര് പ 
ശം കൊടുത്തു അതാതു തപ്പാലാപ്പിസ്സുകളില് എത്തിക്കു 
ന്ന. അതാതു തപ്പാത മാസ്സ്രമാര് ഈ കെട്ടുകള്ിലെ 
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എഴുത്തുകകിന്മേല് മുദ്രഷടി ച്ചു ശിപായിമാര് പക്കല് മേ 

ല്ചിലാസക്കാക്ക എത്തിക്കും. ട്ൂരദിക്കുകളി ലേക്കുള്ള കെ 
ടടകമളെ അടുത്ത തിപണ്ടിയാപ്പിസ്റ്റ്ചെത്തിക്കും. ഈ സ്സ 

ഞ്ചിയെ വത്ടിപരുന്ന സമഡം “തപ്പാല് വണ്ടി യെന്ന 
പ്രത്യേകമുറിയിലുള്ള മ ദ്യോഗസ്ഥനെ വണ്ടിമാസ്പര് ഏ 
ല്ലിക്കും. എല്ലാ പര്ഭിയിലും ഒരു തപ്പാല് വണ്ട്യും മാ 

ലം സ്തൂരും ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്ൃണ്ടി കരോ ആപ്പിസ്സ്ചു. ചെ 
ലൂഭമ്വോറം അതാതു വണ്ടി മാസ്റ്റര്മാര് തപ്പാല് സഞ്ചിക 
ഉളു തച്പാല് മാസ്റ്റർ പശം കൊടുക്കുന്നതും, അതാതു ദ 

' ക്കുകജിലേക്കുള്ള സഞ്ചികമെ വണ്ടിയില്നിഗ്മ വാങ്ങു 
ന്നതും കാന്നാം.. വണ്ടി പോഷ്ഷ്ക്കോണ്ടി?ടംഃമ്ചോറം ത്ത 

പ്യാല് മാസ്പ്ര തന്െറ മുരിക്കകത്തിരുന്നു എഴുത്തുകകകെ 
ച പരിശോധിച്ചു ഓരോ ദിക്കിലേക്കും ൭ ഒ എഴുത്തുകെ 

വെവ്യറെ കെട്ടന്ര. ഈ കെട്ടുകളെയാണ് ഓരോ ആ 
ൽ പ സ്സിലും ചെല്ലമ്പോറം തപ്പാല് മാസ്റ്റര് വണ്ടി മാസ്സറക്കു 

_ കൊടുക്കുന്നതു. ഓട്ട ദാര് വണ്ടിപരാമ്വാറം ആപ്പസ്റ്റി 
ല്യന്ദാവു. ര്രവര് എഴു ത്തുസ൩ഞ്ച കഠം സമീപമുള്ള ത 

പ്യാലാപ്പ സ്സുകജിലെത്തിച്ചുല് അതാതു മാസ്സ്റര്ന്മാര് 
ശിപായിമാര് വശം കൊടുത്തു മേല്വ്ിലാസക്കാഷം എ 
ത്തിക്കും. 

ബ്ബിട്ടീഷിചെ തപ്പാലേപ്പാടു പോലെ നമ്മുടെ ഗപ 
മ്മേണ്ട വക എപ്പ്യാടാണ് അഞ്ചല്. അരഞ്ചല്, എഴുത്തു 
കറം കൊച്ചിയിലും തിരുപിതാംകൂറും മാത്രമേ ചെല്ലകയു 
ളള, ചിലവു തപ്പുലിനോേക്കാറം ചുരുങ്ങും. ലെക്കോട്ടി 
നു അരയണയും കാര്ഡിന്ന നാലുപൈയും കുലിയേയഷു 
88. ഈ പിലക്കിപുറമെ മപൈ, 4പൈ, പൈ, 10 പ്പൈ, 1ണ, 9ണ മുതലായ ലിചക്ടം സ്റ്റാമ്പുകളുണ്ടട്. 
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ഓപിടെ അഞ്ചല് ഏപ്പാടു തുടങ്ങിയതു” 168 കാ 
ല്ലം മുന്പാണ്. അക്കാലത്തു സക്കാര് വക എഴുത്തുക റം 
മാത്രമേ കൊണ്ടുപോയിരുന്നുള്ള. നാട്ടകാരോട പണം 
വാങ്ങി എഴുത്തുകറം അയച്ചുതുടങ്ങിട്ട് 14. കൊച്ഛത്തോ 
മമായി. ഇപിടെ ആകെ 45 അഞ്ചലാപ്പിസ്സുകളും, 84. 
എഴുത്തുപെട്ടികളും സ്ഥാപിച്ചിടുണ്ടു്. 

തപ്പ്ാലും അഞ്ചലും വഴി പണവും അയക്കാം. ത 
പ്പാലില് ഈ ഏപ്പ്യാടിനു “മണിആര്ഡര? എന്നും, ആ 
ഞ്ചലില് “ഹുണ്ടി”? എന്നും പറയും. പണം ആഅയക്കുവാ൯ു. 
കള ചിലവിനു കമ്മിഷന് എന്ന പേര്. അഞ്ചലില് “ക ക൭ 
1 നെയും തപ്പ്യാലില് നെയും ആനെ കമ്മീഷന് നിരക്ക്. 

. ഇതിന്നുംപുറമെ തപ്പ്ാലില് കമ്പി ഏഏപ്പാടും ഉണ്ട്. 
അതു കൊണ്ടാണു കമ്ചിതപ്പാല് എന്നുപറയുന്നത്. ദൂര 
ദിക്കിലുള്ള ഒരാളെ തിടുക്കപത്തമാനങ്ങറം അവിയിപ്പാ 
൯ ഈ ഏപ്പ്യാടുപകരിക്കുന്നു. 

നമുക്കയക്കുവാനുള്ള വത്തമായം ചുരു വാക്കുക 

മായി മാസ്റ്റര് തരുന്ന ഒരു അച്ചടി ഫാറത്തില് ഇംഗ്ലീ 
ഷില് എഴുതികൊടുക്കണ:. കമ്പികിട്ടേട്ടെ ന ആളുടെ 
മേല് വിലാസവും വത്തമാനവും കൂടി 8 പാക്കുകളേ ഉണ്ടാ 
കാവ്യ. ഇതിന്നു 9ണ. കൂലിയാണ്. കൂടുതല് വാക്കൊന്നി 
നു 1ണവിതം കൂപിഷും കൂടും. കമ്പി ആപ്പിസ്സുകളില് ക 

ന്വി അടിക്കുവാനുളള സാമഗ്രിക ണ്ടാവും. നിരത്തുപച 

ക്കത്തുള്ള കമ്പിക്കാലുകളും കമ്പിഷ്ടം യിങ്ങറം കണ്ടിട്ടണ്ട 
ല്ലൊ. ആപ്പിസ്സുകളിലെ യന്ത്രങ്ങളെ ഇയ കമ്ചിമൂലം 

അയ്യോയ്യം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടണ്ടു . മാരോ അക്ഷരങ്ങറംക്കും 
പ്രത്യേകം അടയാളത്ങളണ്ട്. എറണാകുളം ആപ്പീസ്റി 
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തിന്നു ഇരിങ്ങാല 8ടക്കു കദ്വിയടിക്കുന്വോഠം എറണാഭ 

കുളം മസ്റ്റര് അവിടത്തെ യ ഗ്രം മൂലം കന്ചിവത്തമായ 

ത്തിലെ അക്ഷരംമുടെ സംജ്ഞകളെ അനുസരിച്ചു കു 

മ്വിഷടിക്കും. ഇരിങ്ങാലക്കുട മാസ്റ്റര് അപിടെയുള്ള യന്ത്രം 

മൂലം ഈ ശബ്ബങ്ങറം കേറാക്കയും അവയ്ക്കുള്ള അടയാജ 

ങ്ജറം കുറിച്ചെടു ക്കയും ദിച്ചയ്ക്കും, കറിച്ചെടുത്തതെല്ലാം ശു 

ടി നോക്കിയാതു വത്തമാനത്തിലെ. അക്ഷരങ്ങകായിരി 

ക്കും. ഈ വാക്കുകമക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു കടലാഡ്ഡ്രിലെഴുത്। 

- പലൊക്കോട്ടിലാക്കി മേല് വിലാസക്കാരന്നു എത്തിക്കും. 

സാധാരണെ കമ്പി പകല് കി പ്ചസൂമയങ്ങജിലെ അ 

ട്രിക്കയുള്ള. ഈ സമയം വിട്ട അടിയന്തിരമായി അടി 

ക്കുന്നതിന്നു “എക്ടപ്പസ്സ് ??” കമ്പിയെന്നു പേര്. ഇതി 
14% ത ് _ സഅക്ൂലിയും കൂടൂം. തിഖണ്ടി ആപ്പിസ്സുകളിചും കമ്പി 

്ഏപ്പാടുണ്ദു . റം ളം ളു 

അട്പ്യ്യാഡം ൦൨൭. 

ഗവമ്മേണ്ടട്. 
റു നി റ കൊച്ചു! ഒരു നാട്ടുരാജ്യമാണ്  രാജകഡുംബത്തി 

ലെ ലയസ്സ്സുമൂപ്പുളള തമ്പുരാധാണു രാജ്യഭാരം കയ്യയേല്ക്കു 
ക. നമ്മുടെ വലിയ തമ്പുരാനെ “മഹാരാജാപി? എന്നാ 

൭ 1 അണു പറയുക. സര് ശ്ര! കേരളുവമ്മ മഫാരാജാപാണ്മഞി 
നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുസതു് . തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു 1110 
മേടം 1ാംനു- സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ: തൃപ്പൂണിത്തുറ 

൫] 
റ ക്സ് യിലാണ് അപിടത്തെ രാജധായി. അതിന്നു “കക 

കളുന്നു കൊട്ടാരം” എന്നു പറഷ്യം. 
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ക ബ്രിട്ടിഷ് കോ്പയുടെ കിഴിച്ചുള്ള ഒരു രാജ്യമാകുന്നു 

കൊച്ചി. മഹാരാജാപിന്നു ഭരണത്തില് സ്വതേ) 
മുണ്ടെമ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഗട്ധമ്മേണ്ടിന്നു മേല് റതായ്ക്ര സ്ഥാ 
മുണ്ടു. ഇന്ത്യയില് ബ്ബിട്ടിഷ് അധിപതി പൈവറാ 
യിയാകുന്ന. ചൈസറായിയുടെ പുതിയി ധിയായി “പൊ 
മിററി ക്കല് ഏജന്റ ” എന്നൊരു ഉദ്യോ ാഗസ്ഥന്: നമ്മു 
ടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. എറണാകുകത്തിനു പടിഞെയാവള്ള 

“ ബോറംഗാട്ടി "യിലാണ് അ ദേഹത്തിന്െറ ബങ്കളാപ്. 
19 09-ചെ ഉടയടിയിലെ പ്യപസ്ഥപ്പകാരം മഹാരാജാ 

വ് ചില പിഷയഷങ്ങമയില് മേല് കോയ്യയുടെ ഉ പദേശമ 

നുസരിച്ചു പ്രവ്ൃത്തിക്കുന്നു. കൊച്ചി” ഗപചമ്മേട്ദില്യി 

ന്നു മേല് കോയ്കക്ക് കൊല്ലംതോറും ലക്ഷം ക. കപ്പം 

കൊട്ടക്കണ്ണം. 

ഇവിടത്തെ.ഭരണത്തി നു ചുമത്തലപ ദിചാനാണു'. 

തിരു മനസ്സ്സിലെ പ്രതിയിധിയെന്ന നിലയില് ദിചാ൯ 

പ്ല്ലാ ഭരണവകപ്പുകളുടേയും ചുമതലക്കാരനാണ്. അ 

ദ്രേഹത്തിന്െറ ആപ്പ്പിസ്റ്റിന്നു “ഹമ്മര് സികരട്ടരിയാറ് * 

എന്നു പറയയന്മ. ദിവാനന്െറ കച്ചേരിയും താമസവും 

തലസ്ഥാനമായ എറണാകുളത്താണ്. അദ്ദേഹത്തി 

ന്െറ കീഴില് സിക്രട്ടറിയററിലെ എല്ലാ കായ്യങ്ങളുടേ 

യം മേലന്വേഷഞെത്തിന്നു ഒരു ഗവമ്മേണ്ട സിക്രട്ടറിയു 

ണ്ട്. ജോയിന്റ് സിക്രട്ടറിയുടേയും സുപ്പേണ്ടുമാരുടേ 

യും സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സിക്രട്ടറിയററുഭരണം 

നടക്കുന്നതു്. 

സിക്രട്ടരിയറരില് നിന്നു സകല കായ്യുത്മളും തിരുമ 

നസ്സൂറി യിച്ചാണ് പ്രവൃത്തിക്കാറു ഹജൂരില് യിന്നുപരുന്ന 
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സന്ദേശങ്ങളെ തിരുമനസ്സുറിയി ക്കാനും അപിടത്തെ ക 
പ്നകമളെ ഹജജൂരില് അറിയിക്കുന്ന തിനുമായിട്ടുള്ള ഉദ്യോ 
ഗസ്ഥനാണ് സധ്യറധികായുക്കാര്. സ്വ്യാധികായ്യുക്കാ 
രാപ്പിസ്സ്റ് കൊട്ടാരത്തിനോടു സംബന്ധിച്ചുതന്നേയാ 

ണ്. കൊട്ടാരകായുത്ങളടെ ഭരണത്തിന്നു പാലസ് ക 
ണ്ട്രോകുര് എന്ന ഒരു ഉ ്യയോഗസ്ഥനും, തിരുമനസ്സിലെ 

ക്ഷ പ്രത്യേകിച്ചു ഒരു പ്രൈവററ് സിക്രട്ടറിയും ഒരു അംഗ 
രക്ഷകനും കൂടിയുണ്ട്. 

സിക്രട്ടറിയേററില് റപന്യ, പബ്ചിളിക്കാ പര്ക്ലു..ം 
ജിതിയ്യയേം (ലാ ആന്റ് ജസ്റ്റീസ് ), പയപബി്ളിക്ക് ആ 
ന്റ് പൊളിററി ക്കല്, ഡെവലപ്പ് മെ൯റ്, ധനകായും, 
എന്നിങ്ങിനെ ആഴേഴ് വകപ്പകളുണ്ട് . ഓരോ വകപ്പി 
ലും ഒന്നിലധികം ഡിപ്പാര്ട്ടമെന്റികളമുണ്ടുി. സിക്രട്ട 
റിയററിലെ ഓരോ വകുപ്പും ഓരോ സുപ്പേണ്ടിന്െറ കി 
ഴിചാണ്. 

ലന: _. ഇതില് നിലയികതി., എ്രൈസ് (൭. 
യ ൭ റ ര പ്പ , കറപ്പ, കഞ്ചാപ്, മദ്യം മുതലായവ. മലപക, ദേ 

വസ്വം എന്തി ഡിപ്പാര്ട്ടമെന്റുകളുടങ്ങും. സികതിപി 
രിവിന്െറ അഭ്ധ്യദദന് ദിപാ൯പേഷ്ടാരും, എ്രകൈസി 
നന്േറതു് എഏക്ലൈസ് കമ്മീഷണരും, മലവകയുടെ അധി 
പ൯ കണ്സര് ലേററരും, ദേവസ്വത്തി ന്ദേറതുു് ഭേഖസ്വം 
കമ്മീഷണരുമാണ്ട്. 

പബ്ലിക്ക് ചര് ക്ലരില് പൊതുമരാമത്ത് , കനാല് മുത 
ലായവ ഉാംപ്പെടും. മേലധികാരം ചീഫ് എങ്ചിഫീ 

[ ധ്യ ൫ റ) 
4 യക്കാണ്ട്. കിഴിൽ അസിസ്റ്റാ൯റ് എഞ്ചിയീയര്മാരും 

ഓവര് സീയര് മാരും കനാല് സുപ്രേണ്ടുമാരുമുണട് . 
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ഡെവലപ്പ് മെ൯റ് വകുപ്പില് പിദ്യാഭ്യാസം, പൈ 

ദ്യം, ആരോഗ്യം. പഞ്ചായത്തു്, കൃഷി, കൊ. ഓാപ്പുറേ 

ഷന്, കൈത്തൊഴില്, പ്യാപാരം എന്നി ഡിച്പ്ാര്ട്ടുമെ 
൯റുകറം ഉ റാംപ്പെടുന്നു. 

വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പ്ൂര്ട്ടി ന്െറ മേലഭ്ധ്യക്ഷനാണ്് ഡു 
യറക്ടര്. അദ്ദേഹത്തിന്െറ കിഴിൽ 8 ഇല്സ്സുകടര് മാ 

രും ഒരു ഇ൯സ്സറുക്ട; ം ഉണ്ടു്. ഈ രാജ്യത്തു 3 ഒന്നാം 

ഗ്രേഡ് കോളേജുകളും 50_ല് അധികം ഹൈസ്ത്കുുകളും 

അനേകം പ്രൈമറി ഡ്ത്കുടകമൂമുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു പുറമെ 

കൈത്തൊഴിതൃ പില്യാലയങ്ങറം, തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ 

സംസ് കൃതകോളേജ്. രാധാലക്ഷ്മിപിലാസം കലാലയം, 

തൃശ്ശൂയള്ള ട്രേഡ് സ്തരം എന്നീ സ്ഥാപയങ്ങജും ഈ വക 

പ്പിൽ പ്പെടും. ലവൈദ്യപകപ്പിനെറ അധികാരം ചിഫ് 

മെഡിക്കല് ആപ്പ്പിസക്കാണ്. ആരോഗ്യം, പഞ്ചായ 

തത്തി എന്നിച ഡയറക്ടര ഓഫ് പബ്ലിക്ക് ഹെല്ത്ത് 

എന്ന അധികാരിയുടെ കിഴിചും, പരസ്്ുരസഹഫായ സം 

ഘങ്ങറം ഒരു റജിസ്ര്രാവടെ അധീയത്തിലും, കൃഷി പക 

റിനു അധിശന് ഒരു ഡയറക്ടരും ആകുന്നു. 

നീതിയ്യായ വകുപ്പിനെറ അധികാരം ഫഹഫൈക്്കോ 

ര്ഭ്ടിലെ പ്രധാന ജഡ്ഡറിക്കാണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തെ സഹായ 

൯ 2 ജഡ്ഡ്റിമാര് കൂടി ഹൈക്കോര്ട്ടിലുണ്ട്. ഈ കോ 

ര്ട്ടിഷവെറ കീഴില് തൃശ്ശിചപേരുരും എറണാകളത്തും ഓ 

രോ ജില്ലാക്കോടതിയും താലുക്കുതോറും മുന്സിഫ് കോ 

ടതിയുമുണ്ടു്. 
അടിപിടി, കളുപ് മുതലായ ക്രിമിയാല് അന്യായ 

ങ്ങളെ മജിവയ്രരേട്ടുമാരാണ്് പിസ്തൂരരിക്കുക. അവരുടെ വി 
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“ ധികളെ പരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരം ഡിസ്്റിക്ട് 

മജിസ്രൂട്ടിനാണു'. നിതിന്യായവകപ്പിന്െറ ഭാഗത്ഥറം 

തന്നെയാണ് റജിസ്രേഷന്൯, പോലിസ്, ജെയില് എ 

ന്നീ ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന് റുകഠം. ഗവമ്മേണ്ടുവക വരവ് ചില 
വ് കണക്കുകറം സൂക്ഷിക്കേണ്ട മുതല കണ്ട്രോക 

കാണ്ട് . 

ഈ രാജ്യത്തെ മുതലെടുപ്പ് കൊല്പത്താല് ല് 1 കോട് 

19 ലക്ഷം ക.യും ചിലവ് 1 കോടി 8 ലയം ക.യും ആ 
ണെന്നു കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

നിയമനിമ്മാണസഭ:_ജയങ്ങളെ കൂട്ടി ഭരണവിത്ച 

യത്തില് ഉ റംപ്പെടുത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഗപ 

മ്മേണ്ടില്ഷിന്നും 1101ല് ഒരു യിയമനിമ്മാണസെഭ 

ഏറ്റെടുത്തി. ഇതില് ജനങ്ങറം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 30 
പേരും ഗവമ്മേണ്ടു നിയമിക്കുന്ന 185 പേരും ഉറംപ്പടെ 

49 അംഗങ്ങളുണ്ട്. സക്കാര നിയമിക്കുന്ന അംഗങ്ങറം 

വകപ്പദ്ധ്യക്ഷന്മാരാണ്. ഭിപാനാണ്ഞ് സ്ഥിരാദ്ധ്യക്ഷന്. 
. അനുദ്യോഗസ്ഥനായ ഒരു ഉപാദ്ധ്യക്ഷ നുമുണ്ടു. മാരോ 
കൊല്പത്തേയും പരവുചിലവു കണക്കുകളെ പ്യററിയുള്ള 
ബഡ്ല്റററ് ഗപമ്മേണ്ടില്നിന്നു ഈ സഭയില് അപതരി 
പ്പി പ്പ് അംഗങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കയും 
യമമങ്ങാം ഉണ്ടാക്കയുമാണ് സഭയുടെ പ്രധാന ചുമ 
തല. അടുത്ത കാലത്തു ജയങ്ങറം തിരത്ഞെടുത്ത തഅ 
ഗത്ങളില് ഒരാജെ ആരോഗ്യം, കൃഷി, പഞ്ചായത്തു, പ 
രസ്സൂരസഹായം, ഗ്രാമോഭ്ധാരണം, ആയഴുല്വേദം എന്നീ 
വിഷയങ്ങറംക്ക് ചുമതലയുള്ള ഒരു മന്ത്രിയായി നിഷമി 

ചവിട്ടും ഉണ്ട്. 



അഭ്ധ്യായം മ 

നഗരശു ചികരങ്ദസംഷങ്ങളും 
(മു൯സിപ്പ്ാലാറി) 

പഞ്ചായത്തുകളും. 

ജുവത്തിരക്കുളള പട്ടണത്ങളില് പലമാതിരി അഴു 

ക്കളും മററും ഉ ണ്ടായിരിപ്പാ൯ ഇടയുണ്ടു . അതിനാല് 

അപിടങ്ങളില് ശുചികരണം ആവശ്യമാകുന്നു. പണ്ടു് 

ഇവിടെ പട്ടണശ്രചികരണം ഗവമ്മേണ്ടുതന്നെയാണ് 

അടത്തിയിരുന്നതു . ഇപ്പോഴും തൃപ്പൂണിത്തുറയും, കൊട്ട 

ങ്ങല്ലൂരും സക്കാരില് നിന്നു നേരിട്ടാണ് ഈ പ ഭട 

ത്തുന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങളില് ശുചികരണംം പിക്കു 

ഖെയ്യ് മുതലായ ചുമതലക്റം യഗരപ്പമാണികളെ ഏ 

ല്വിക്കുന്നു. ഇവരുടെ സംഘത്തിന്നു നഗരശുൂചികരണുസം 

ഫഘമെന്നു പായും. ഈ രാജ്യത്തു തൃശ്ശൂു'പഃപതരു൪ര, എറണാ 

കുളം. മട്ടാഞ്ചേരി, ചിറ൮ു൪.,ഇരിങ്ങാലക്കട എന്നി സ്ഥ 

ലങ്ങജില് മുന്സിപ്പല് സംഘങ്ങളുണ്ടു. അടുത്തുതന്നെ 

ചിലേടങ്ങളില്കൂടി തുടങ്ങുവാ൯ ആലോപഠനയുണ്ട് . 

സംഘത്തിലെ അഭ്ധ്യക്ഷനു മുന്സിപ്പല് ചെയര്മാ 

൯ എന്നു പറയും. ഇതിലെ അംഗങ്ങമെ തിരഞ്ഞെടുക്കു 

ന്നതു ജനങ്ങളാണ്. ഇവരുടെ എഠ്റ്റം പ ട്ടണത്തിനന്െറ 

പലിപ്പുമനുസരിച്ചിരിക്കും. ഒരു മു൯ സിപ്പാലററിയുടെ 

അതത്തിക്കകത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ഭാഗിച്ചു മാരോ മെ 

മ്പവവടെ ചുമതലയില് വെയ്ക്കും. ഓരോ വിഭാഗത്തിനും 

മാരോ പാര്ഡ് എന്നാണ പായുക. റോഡുകളടിച്ചു 

ചെടിപ്പയാക്കുകം, വഴിചക്കുകളില് പിജക്കുവെപ്പിക്കുക, മ 
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ലമൂത്രപിസജ്ജഠയത്താല് റോഡുകളും മററും ക്ശേച്ചമാപാ 

തെ സൂക്ഷിക്കുക മുതലായപയാണ് ഇവര് ദൃഷ്ടിചെക്കേ 
ണ്ട സംഗതികറം. ബ്രിട്ടിീഷില് പ്രാഥമിക പിദ്യാഭ്യാസ 
വും കൂടി ഇവരുടെ ചുമതലയിലാകന്നു. മുന് സിപ്പാല് 

_ കമ്മിററിയില് അതാതു സ്ഥലത്തെ ഓപര്സീയര്, മെ 
ഡിക്കല് ആഫീസര്, താസില്ദാര് മുതലായവര് അംഗ 
അളായിരിക്കും. ഇപ്രകാരമുള്ള ഭരണത്തിന്നു ചിലവുക 
മും ഉള്ളതിയാല് മു൯സിപ്പാലറരികഠം ക്ക വാഹഠനികു 
തിയും ചുക്കവും പിരിക്കാനുള്ള അധികാരവും കൊട്ട 
ത്തിട്ടുണ്ടു. റു 

ജനത്ങറം ഇടതിങ്ങിപ്പാക്കാത്ത യാട്ടപുറങ്ങളിചും 
വില്ലേജുകളിലും മു൯സി പ്പാല് ഭരണത്തിയെറ സ്ഥാ 
ആ പഞ്ചായത്തു ഭരണം ഏപ്പെടുത്തീട്ടണ്ടു . ഒരു പഞ്ചാ 
യത്തിനെറ കീഴില് രണ്ടും മൂന്നും വില്ലേജുകളെ ഉറപ്പ 
ഭത്തുന്നതും അപുവ്യവമല്ല. ഇതിലും ഒരു പ്രസിഡണ്ടും അം 

 ഗങ്ങളുമുണ്ട് . ചില പഞ്ചായത്തുകാര് ീതിയ്യായ ഭരണ 
വും കൂടി യടത്തുന്നതിനാല്, അപ്രകാരമുള്ള പഞ്ചായത്തു 
കടു ല് ജഡ്ഡിമാരെയും നിയമിക്കും. പക്ഷെ ഇവക്കാക്കം 
ശമ്പളം കൊടുക്കാറില്ല. ഈ പഞ്ചായത്തുകറം പില്ലേജു 

റൂ കളിലെ ചപ്പ പൃയവഹാരങ്ങറം വിചാരണചെയ തിപ 
ക്ക ദു കല്പിക്കും. 

ി 

അഭ്ധ്യായം ൧൯. 

താഥൃക്കുകളൂം പടുണങ്ങമും. 
രാജ്യപിഭാഗങ്ങളെെ താമൃക്കകമെന്നാണു പറയുന ത. കൊച്ചികണയആ൪, കൊടുങ്ങല്ലൂര്, മുകുന്ദപുരം 
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തലപ്പിക്ളി, തൃശ്ശിപപേരൂര്, ചിററവുര് എമ്സീ ആറുതാ 
ലൂക്കുകളഠണുള്ളതു്. 

കൊച്ചികണയ നൂര്: _ ഏററവും തെക്കെ അററത്തു 

ളളതു. ഈ താമൃദടിനെറ ചില പിഭാഗക്ങറം അപിട 

ചിടെ ഒററതിരിഞ്ഞു ബിട്ടിഷോ തിരുപിതാം ക്ലൂറോ വക 

സ്ഥലങ്ങളാല് ചുററപ്പെട്ടകിടക്കുന്നു. ഇപചിടെ കായലു 

കമം തുരുത്തുകളും വജുരെയുണ്ടു്. വെള്ളാരപ്പിള്ട !, പട 

വുകോട്, മലയാറ൮൪, ചേന്നമംഗലം എഡി ഭാഗങ്ങ 

ം തിരുലിതാംകൂറിനാല് ചൃുഹപ്പെട്ടകിടക്കുന്നു. 
 ു ഇതിലെ പ്രധായ പുഴയായ പെരിയാർ ഇപിടെയു 

ളള കായലുകളിലേക്കൊഴുകുന്നു. കൊച്ചിരാജ്യത്തെ ഒര 

ഴിമുഖങ്ങളില് രണ്ടെണ്ണും ഈ താലൃക്ഷിലാണു. കായ 

ലൂകറംക്കു പടിഞ്ഞാറുള്ള ഭാഗം കട്ലോരമാകുന്നു. ഇതും 

കായലിനെറ കിഴക്കെ കരയും താണ ചട്ായനിലത്കളാ 

ണൊ". തെങ്ങ് ഇപിടങ്ങളില് സമൃദ്ധിയായി പളുരും. ജ 

ങ്ങളുടെ തൊഴില് മീന്പിടുത്തവും തെഞ്ങിഠെ സംബ 

ന്ധിച്ചുപയും ആകന്നു. പെജിച്ചെണ്ണയാട്ടചാ൯ ആപ് 

യന്ത്രത്താല് യടത്തപ്പെടുന്ന 9 മില്ലുകമുണ്ടു് . കിഴക്കുഭാ 

ഗം കുന്നും പാടവും പറമ്പും ഇടവിട്ട കിടന്ന സ്ഥല 

ങ്ങളാണ്ട്. 

താലൃക്കിമെറ പിസ്ക്രാരം 193 ചതുരശ്രനാഴികയും 

ജനസംഖ്യ 4.8 1.809_ം ആകുന്നു. ജവങ്ങറഥം വളുരെ തി 

ത്ജിപ്പാക്കന്ന താലുക്ക് ഇതാണ്ട്. ക്രിസ്ത ൃയികം ഇതു 

യും മറെറാരു താലുക്കിലുമില്ല. ആയാലധി ജൂതന്മാരുമു 
ണ്ട്. ഇതില് 8 പില്ലേജുകമുണ്ടു്. ഏറണാകുജവയം 

മ്രയല് പ്രദേശങ്ങളും അഞ്ചു കയ്യാംമാ൪കൂടി ഭരിച്ചിരു 
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ന്ന. അവരില് പ്രധായി ചേരായൊെല്ലുര കത്താലവാണ് . 
മററുള്ള ഭാഗങ്ങാം പാലിയത്തച്ച ബെറയും ഠായ്ക്കുരുചീട്ടി 
ലച്ചു൯ന് മുതലാഷവരുടടയും കീഴിലും ആയിരുന്ന. 

പട്ടണങ്ങറം :_ എറണാകുളം: _ കൊച്ചിരാജ്യത്തി 

൭൯൨ തലസ്ഥായവും താലുക്കിലെ പ്രധാനപട്ടണവുമാക 
ന്നു. അടുത്ത ക യനേഷുമാരികണെക്കപ്രകാരം ഇപിടത്തെ 
ജനസംഖ്യ 46,490 ആകുന്നു. കായലിന്നഭിമുഖമായി 
നിരന്മ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും, കായചില്കൂടി 
സദാപി പോയ്യ്കകരോണ്ടിരിക്കുന്ന ബോട്ടുകടും തോണിക 
മും അഴിമുഖത്തുടള കപ്പലുകളും പത്തമ്മാരികളും കൊ 
ച്ിക്കരയില് തക്കിത്തിരക്കി യില്ലചന്ന കെട്ടിടങ്ങളും, ഇ 
രുകരകഥാക്കും മദ്ധ്യേയുള്ള ഹാര്ബര് തുരുത്തും ആകപ്പപാ 
ടെ കൌതുകമുള്ള കാഴ്സകളാണ്. ഫഹജ്ൂരകച്ചേരി, കോ 
ടതികഠം, കോളേജ് കെട്ടിടങ്ങറം, ഹോസ്റ്റല്, ആസ്സുത്രി, 
റാംമോഹ൯ പാലസ്, ഡര്ബാര് ബങ്കളാവ് മുതലായ 
വ ഇവിടത്തെ പില വലിഷ കെട്ടിടങ്ങളാണ്. ഇവിടെ 
യുള്ള ശിവഃക്ഷത്രത്തില് മകരമാസത്തിലെ ആറാട്ടചികൂ 
ടിനു അസംഖ്യം ജ്നംകൂടും. ഇവിടെ സക്കാരുപക ഒരു 
ഒന്നാം ഗ്രേഡ് കോളേജും, സ്ര്രീകഠംക്കു മാത്രമായി ക ധ്യകാ 
മഠം വം മറെറാന്നും, മൂന്നുനാലു ഫൈഡ്ത്കര ടുക ജുമുണ്ടു്. 
കൊച്ചു! തിപണ്ടിപ്പതേയവസാനിക്കുന്നതു് ഇവിടെയാ 
ണ്. ഇപിടെ രണ്ടു മണ്ണണെണ്ണു കമ്പനികളും, രണ്ട എ 
മ്ഇ്നുയാട്ടുന്ന മില്ലുകളും ഒരു വലിയ കമ്വോജവുമുണ്ട് . കുറ 
ചുകാലമായി ഇവിടെ ആചുപാവെള്ളം കഴല്പഴി എ 
ത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹാര്ബറിയെറ പണിപൃത്തിയായതി നാല് ഇതിനെറ പ്രാധാന്യം പളുരെ വദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. 
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തൃ ണിത്തുറ: _.എഠണാകടത്തുനിന്നു അഞ്ചുനാഴി 

ക തെക്കുകിഴാകുന്നു. കൊച്ചി രാജകഡുംബ്ം ഇവിട 
ത്തെ കോട്ടയ്ക്കുകത്താണു എഴുന്നള്ളിത്താമസ്.്കുന്നതര്. 

ഇവിടെയുള്ള വിറ്റ ഷേത്രം കേരളത്തിലെ പഴ്യ മഹാ 

ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും. വളരെ സ്വത്തുള്ളതുമാണു. ൮൮ 
ശ്ചിക മാസത്തിലെ ഉത്സവം ഈ ഠാട്ടില് നടത്തുന്നചയി 

ല് ഏററവും ചിലധും ജാത്തിരക്കും ഉള്ളതാണു. ഇവി 

ടെ നാലു ഫൈസ്തരടുകളും ഒരു കമ്പോളവും രാജ്യത്തേക്കു 
വലിയ ഉടട്ടപുരയും ഉണ്ടു. കോട്ടയ്ക്കകം മുഴുപ൯ കോവി 

ലകങ്ങളാണ്ട്. പലിയ തമ്പുരാ൯ റ റാസ്സു്് ഇ 

വിടെയിന്നു ഒരു നാഴിക കിഴക്കുള്ള കനകക്കുന്നു ബകക 
ഒഓവില് എഴുന്നള്ളിത്താമസിക്കുന്നു. 

മട്ടാഞ്ചരി: __ രാജ്യത്തേക്കു ഏററവും അധികം വി, 

ദേശക്കച്ചപടം നടക്കുന്നപട്ടബമാണു'. ജനസംഖ്യ പു 

തിയ കണക്കുപ്രകാരം 53344 ആകുന്നു ഇതിനെ കൊ 

ച്ചി കം ഒരു ഭാഗമായ! പിചാരിക്കാം. ഹ. 
ര്ബര് പണ പൃത്തിയായതിനാല് ഈ പട്ടണം കലച്ചവ 

ട്രത്തില് പരെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. കൊച്ച, കയ൪, 

വെങ്ളിച്ചെണ്ണ എസന്നിപയാണ്് പ്രധാന കയററുമതി. ഇ 

വിടെ ഒരു പഴയ കോപിലകയും, അതോടുചേന്ന പഴ്യ 

നആഭഗപതി ക്ഷേത്രവുമുണ്ട് . ഇപിടെയും ഒരു ഹൈസ്ത്ക്ടു. 

ണ്ടി. കൊങ്ങിണികജടെ വകയായ തിരുമലദേവസ്വം 

ക്ഷേത്രം പരെ സ്വത്തുള്ളതാണ്ട്. 

എ കൂന്നപ്പ൦_കൊച്ചുി അഴിമഖത്തിന്നു പടക്കാ 

യി ഒരു പ്രധാന സു ബഹ്മ ണ്യക്ഷേത്രമുട്ള സ്ഥലം. 

ഞാറയ്ക്കല് :__ എതങ്ങു നനപ്പുഴക്കു പടക്ക് ഒരു ബത്ത 
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൨൦ ഹൈയ്ത്ുമും ഉള്ള സ്ഥലമാണ്ട്. ഇപിടെ ക്രീസ്മപ്യാ 
ികറം വജ രെയുണ്ടട് . 

മലയാററുര്: ചൊവ്ൃരക്കു പടക്ക കിഴക്കു ക്രിസ്ത്യാനി 
കടെ വിശേഷപ്പെട്ട കരു പള്ളിയുള്ള സ്ഥലം. മേടത്തി 

ലെ “പുതുഞായറാഴ്ചു? ഇചിടെ പുരെ മുഖ്യമാണ്. 
കൊടുങ്ങല്ലൂര് പ. 69: കൊച്ചികണയന്നൂര് താലൂ 

ക്കിനെറ വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ചെഠിയ താലൃക്കാണ്ട്. 
ആകെ '/2 ചതുരശ്രനാഴികയെ ഇതിന്നു ചിസ്ക്രാരമുള്ള. 
ജനസംഖ്യ 28,041 ആകുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂര് വളുരെ ജു 
ധം തിങ്ങ്പ്പാക്കസ ഒരു താലൂക്കാണ്ട്. ഇത്രയും മുസല്മാ 
മാര കൊച്ചിരാജ്യത്തു മറെറങ്ങുമില്ല. ഈ താലൃക്കിലും 
പ്പെട്ട പുല്ലൂററ ചെമ്മന്ന്റ പൃഃദശമായ ഒരു തുരുത്താണ്. 
പുല്ലൂററിനെറ പടിഞ്ഞാറും താലൂക്കിഐെറ ശേഷം ഭാഗ 
ങ്ങളിലും തെഞ്ങുകൃഷിയാണ പ്രധാനം. മടല്തല്പല്, 
കയറുപിരിക്കല് ഇവ രണ്ടുമാണ് മുഖ്യതൊഴില്. ചാലി 
യര് പരുക്കന് ആല് കൊണ്ടു തോത്തുമുണ്ടു കറം യെയ്യാറു 
ണ്ടു. തെക്കെ അററത്തു കോട്ടപ്പറത്തുളള ചന്ത നമ്മുടെ 
രാജ്യത്തെ പലിയ ചന്തകളിലചൊന്നാണു 

കൊടു ്ല്ലൂര് ഒരുകാലത്തു ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യമായി 
രുന്നു. ഇതെ അഞ്ചു വിച്ഛേജുകളായി തിരിച്ചിട്ടുള്ള 
തില് ലോകമലേശ്വരത്താണുമ പ്രധാനകച്ചേരികളെ ല്ലാം. 
ഏൃംഗപരത്തുമ്ളഒ കോഖിലകത്താണൊ ഇവിടത്തെ വലിയ തമ്പുരാനെറ പാസം. ഈ താമൂക്കിലെ പചരപില് നിന്നാ ണ് കോവിലകത്തെ പിച്ച 

(൫, കളും നടത്തുന്നതു്. 
കൊടുങ്ങല്ലൂര്: ... പ്രധായ പട്ടണവും ചരിതൂപ്രസി 

വും ഇവിടത്തെ മററു ചിലവു 
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കു ദ്ധിയുള്ളതുമാണ്ട്. തെ കടുള കോട്ടപ്പുറം കായല് കട 

ലോടു ചേരുന്ന ഭാഗത്തിന്നു കൊടുങ്ങലരഴിയെന്നു പറ 
യൂം. ഈ പട്ടണത്തിന്നു പിദേശിയര് പണ്ടു മുസരിസ്സ്റ് 

എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. പണ്ട് ഇതു ഇന്ത്യയിലെ ഏററവും 

പ്രധായമായ പ്യാപാരസ്ഥചമായിരുന്ു. തുറമുഖത്തി 

ന്ന പടക്കുകിഴക്കു തിരുവഞ്ചിക്കുമം എന്നൊരു സ്ഥലമു 

്ട്്. ഇതിനെറ തെക്കുള്ള “ചേരമാ൯പറമ്ച്? കേര 

ഒം ഭരിച്ചിരന പെരുമാക്കന്മാരുടെ* രാജധാനിയിരുന്ന 
സ്ഥാനമാണ്. ഇതിന്നു സമിപം അയവധി അങ്ങാടി 

കളും വലിയ കെട്ടിടങ്ങദും ഉണ്ടായിരുന്നതു മണ്ണ്ണോടു മ 

ന്നോയി അപിടങ്ങളില് ഇപ്പ്യോഠം തെഞ്ങുവെയ്മ്ും, മാടുമേ 

സ്യുലും ആയിത്തിന്ിരിക്കുന്നു. ഒടുചിലത്തെ പെരുമാളാ 

യ ഭാസ്തരരരവിവമ്മ൯ (ചേരമാ൯പെരുമാഠം) രാജ്യഭാരം 

ഒഴിയുംമുമ്വെ തന്െറ രാജ്യമെല്ലാം ബന്ധുക്കറംക്കും 

സ്നേഹി തന്മാക്കും  മുദകമംഗലം? (൭ദയാംഗലം) ക്ഷേ 

തൂസന്നിധിയില്ഖെച്ചു ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു എന്നും, കൊ 

ടുങ്ങല്ലൂര് വാട്ടകം ഉററ മിത്രമായ പടിഞ്ഞാറേവുടത്തു ഭ 

ട്ടുതിരിക്കു കൊടുത്തതു അദ്ദേഹത്തിയെറ മകനും ഇ 

പ്പോഴത്തെ രാജകുഡുംത്തിനെറ പൂയ്യികനുമായ ക്ഷത്രി 

യന്ദമ ലഭിച്ചതാണ്ടെന്നും ഐതിഫ്യമുണ്ടു . കേരജുത്ത। 

ലേക്കു ഏററവും പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഭഗവതിക്ഷേത്രമുള്ളതു 

കൊടുങ്ങ രാണ്. അവിടെ മകരമാസത്തിലെ താല 

പ്പ്യൊലിയും, മീനത്തിലെ ഭരണിയും അയപധി ജയം കൂ 

ടാവള്ള അടി യന്തരങ്ങളാണ്. ഇഖിടെ ഒരു ഹൈസ്ത്ത 

കും കോടതികളും ഉണ്ടു. 

മുകുന്ദപുരം താലുക്ക് :_ഏററവും വിസ്ക്രാരമുള്ള താ 
ടം ത 



പ് 

ലു രാണ്. 510 ചതരശുയാഴിക പിസ്കറാരമുള്ള ഈ താ 
ലുക്കിനെ 60 പിംച്ഛജുടളായി ഭാഗിപ്ചിരിക്കുന്നു. പ 
കുതിയിലധികം മലനമ്പ്യദേശത്ഭളാകയാല് ജനസംഖ്യ 
9,08,824: മാതൃം. പാലപ്പിള്ളി, കോടശ്ശേരി, അതിരപ്പി 
ളള എന്നിചയാണു പ്രധാന മലകറാം. ചാലക്കുടിപ്പുഴ 
ഈ താലു മില് കൂടി യൊഴ്ു കുന്നു. താമൂടടിയെറ പടക്ക 
ഭാഗത്തുകൂടിയൊഴുകന്ന കുറുമാലിപുഴ മണലിയോടുചേ 
നനു കജവനനൂര്൪പുഴ എസ പേരോടെ പടിഞ്ഞാട്ടൊഴുകു 
ന്൯. ഇവിടെ മുരിയാട്ടകായല് എന്നൊരു ശുദ്ധജലാശ 
യമുണ്ടു . താലൂക്കിന്െറ മഭധൃത്തില് തെക്കുവടക്കായി 
ത്തിപണ്ടിപ്പാതയും, ചാലക്കുടിയില് നിനു കിഴക്കോട്ട ട്രാം 
പാ തയുമുട്ടട്. മാ) ഫലവത്തായ കളിമണ്ണാണ്ട്. റബ്ചര് 
കൃഷി ധാരാളം നടന്നുപരുനും ജങ്ങമുടെ തൊഴില് 
ദയഷിയും ഓടുണ്ടാക്കലും ആകുന്നു. മണലിപ്പുഴ സമിപി 
ച ആര കാട്ടുകുമ്പനികളണ്ടു്. 

പട്ടണങ്ങ റം: _ ഇരിങ്ങാലക്കുട: താലൃക്കിലെ പ്രധാ 
ന പട്ടണമാണ്, ഇതു പുല്ലററ തൃശ്ശീചപേരൂര് മോട്ടോര് 
ചലൈ൯നെറ സക്കേതസ്ഥാനമാണ്മടാ ജഇപിടെ രണ്ടു ഹൈസ്ത്കരടടകളും, മുന്സിഫ് കേമേട്ടം മജിസ്രരേട്ടുകോര്ട്ടം 
ആസ്സുത്രിയും ഉണ്ടു. ഇവിടത്തെ കൂടരു മാണ്ടിക്ക൯ 
ക്ഷേത്രം പുരാതനമായ മന്നാണ്്.. ക്ഷേത്രാധികാരിയാഷയ “തച്ചൂടയകയ്കമളെ അവരോധിക്കുന്നതാ തിരുപിതാംകൂര് മഹാരാജാചാണ്ട്. ഒരു വച്പിയ ചന്തയും ഇപിടെയുണ്ടു. 

ചാലക്കുടി; --തിവണ്ടിപ്പാതേയിങ്കല് പാലക്കുടി പു 
്വക്കത്താകുന്നു. ട്രാംവഴിഷയുടെ തുടക്കം ഇവിടെയാണ്ട്. 
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ഇപിടെ ഒരു ഹൈസ്ത്ക്രളും ഒരു മണ്പ്യവസായ ശാലയു 
൭ 

മുണ്ടു . 

തിരുവഞ്ചിക്കു൭ം:__പുരാതയ കേരജത്തിനവെറത 

ലസ്ഥാനമായിരുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന്െറ പ്രാധോന്ൃങ്ങളി 

ല് ഇപ്പ്പോഠം ഒരു ശിവക്ഷേത്രം മാത്ൂരമേയുളള. 

തൃശ്ശിപപേരൂര് താലൂക്ക് : _ ഇതു മുകന്ദപുരത്തി 

നെറ വഖടക്കാണ്ട്. പിസ്മ്രാരം 245 ചതുരശ്രയാഴികയും 

ജധസംഖ്യ ഉ.93,166_ം ആകനാ. കിഴക്കെ അററം മല 

വ്രദേശങ്ങളാണ്ട് . പ്രധാനമല പവവട്ടായിയാണു് . മണ 

ലിപ്പുഴ ഈ താലൃക്കില് കൂടി യൊഴു കുന്നു. മുകുന്ദപുരത്തി 

നെറ ആതൃത്തിയിലാണ് കരുവന്നൂര് പുഴ. പ്രധായക്ട 

ഷി യെല്ലാണു'. തെങ്ങും ഇല്ലെന്നില്ല. ഓടും ഇഷ്ടിക 

യും ഉണ്ടാക്കലാണു മുഖ്യകൈത്തൊഴില്. ഓട്ടുകമ്പ 

ഡികഠം എട്ടോളമുണ്ട്. ആവപിയന്ത്രസ്ഹായത്താല് മ 

രമറക്കുന്ന ഒരു ശാലയും. പൊങ്ങഞത്തു സീതാറാംമില് 
എന്നു പറയുന്ന മെയ ത്തൂശാലയുമുണ്ട്. 

പട്ടണത്ങറം: തൃശ്ശിപപേരൂര്_താലൃ ടിന്െറ തല 

സ്ഥാനവ്യം കേരത്തിലെ ഏററവും പഴക്കമുള്ള പട്ടണ 

ങ്ങളിലൊന്നു ആകുന്നു. വലിപ്പംകൊണ്ടും ജാാസംഖ്യ 

കൊണ്ടും ഇതു രാജ്യത്തിലെ മറൊല്ലാ പട്ടണങ്ങളേയും 

അതിശയിക്കുന്ന. ഇതിന്െറ സ്ഥാനം ഫേതുവായിട്ട് 

ഈ പട്ടണം ഇവിടത്തെ ഉ ംയാട്ടുപ്യാപാരത്തിന്െറ കേ 

ന്രമായിത്തിന്നിരിക്കുന്നു: പട്ടണമദ്ധ്യത്തിലുള്ള വടക്കു 

ന്നാഥഭക്ഷേത്രം കേരളത്തിലേക്കു ഏററവും പഴയ ഒരു 
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ക്ഷേത്രവും, രാജ്യത്തേക്കു ഏററവും വിപ്പും ഭൂസ്വത്തു 
ഒളതും ആകുന്നു. ഇപിടെ ഒരു ഒന്നാംഗ്രേഡ് കോളേജും, 
ആറ് ഹൈസ്ത്കുമുകളം, ഒരു ട്രേഡ് സ്തം, രാമഖമ്മപു 
രത്തു ഒരു ട്രെയിനി തുസ്ത്ലുളമുണ്ട്. റസിഡന്സി, ഡയ 
റക്ടരാപ്പീസ്ററ് , ജില്ലാക്കോടതി, ഇഞ്ചിയിരാപ്പിസ്സറ്, ആ 
ശുപത്രി, ഡിസ്ത്ികട്' മജിസ്രേട്ട കോടതി, കാഴ്ചബകളാ 

റ വ് മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. സ്പരികളേ 
യും കുട്ടികളേഷും പ്രത്യേകിച്ചു ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു മെ 
റണ്ണിററി ആശുപത്രി കുറെക്കാലം മുന്പ് ഇപിടെ തുട 
ങ്ങിയിരിക്ടനാ മുന് സിപ്പാലാപ്പീസ്സും ടൌണ്ഹാജും 
ഇവിടെയുള്ള മററു വലിയ കെട്ടിടഞ്ങകാണ്. മ ടത്തി 
ലെ പൃരം ഇവിടത്തെ പലിയ ഒരാഘോഷമാണ്. ജഡ 
സാഖ്യയ 940 24. 

ല്ല... തൃശ്ശിചപേരൂര്യിനു 8 നാഴിക തെക്കാ ഒ 
ര ഹൈസ്ത്ര, ൦, സ്വത്തുളള ഒരു പള്ളിയും ഉള്ള ഒരു 
ചെറിയ പട്ടണം. 

കരകം. തൃശ്ശിചപേതരര്യിന്നു 7 നാഴിക തെക്ട്ാ 
രു പ്രധാ ഭഗചതിക്ഷേത്രമുള്ള സ്ഥലം. 

തലപ്പിള്ള താലൃക്ക് -- ഏററവും വടക്കെ അററ 
ത്തെ താലൃദൊണു. ചിസ്മിണ്ം 996 ചതുരശ്ഹാഴിക 
യും ജനസംഖ്യ 2,൪5,199_ം ആകന്നു. ആകെ 4 പി ച്ലേജുകമുണ്ട്. കിഴക്കുഭാഗം മുഴവനും മലകളാണ്ട്. 
ചനം മച്ചാട്ടേമലയാകുന്നു. വടക്കെ അതിത്തിഷില് ശു ടി ടാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്നു. അതിന്മേല് ഒ വലിയ തീപ ണ്ടിപ്പാലമുണ്ടു, താലൃക്കിന്െറ കിഴക്കുഭാഗം അധികം ഘഥലവുഷ്ടിയുള്ള താണ്് . കൊച്ചിരാജ്യുത്തെ റി വി 
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ശേഷയിലങ്ങളുള്ളതു് ഈ ഭാഗത്താണ്. പശ്ചിമഭാഗ 
ത്തെ മുഖ്യകൃഷി കവുങ്ങാണു.. ചിറവൃര് താലൃക്കുപിട്ടാ 
ല് ഹിന്തുളെ ധികമുടളതു ഈ താലൃ ദടിലാണു൯ി.. മുസത് 
മാന്മാരും ധാരാളമുണ്ട. അടക്ക ചെടിഷയുണക്കല് ഇപി 
ടത്തെ ഒരു മുഖ്യ തൊഴിചാനണു'. കുത്താമ്പിള്ളിയിലെ 
ചേടന്മാര് നല്ല നെയ് ത്തൃകാരാണ്ട്. 

പട്ട ണെങ്ങാം: __“പടക്കാഞ്ചേരി? ഈ താലൃക്കിലെ 

തലസ്ഥാനമാണ്. ഇവിടെ രാട്ടപാറ എന്ന സ്ഥല 

ത്ത അടഷ്ക്കക്കച്ചപടം പ്രബചമായി നടക്കുന്നു. ഇപി 

ടെ ഒരു ഹൈസ്കൂടം, തുല ചുരിയും, മുന് സിഫ് 

ക്ോമട്ടാം മജിസ്രൂട്ടുകോര്ട്ടം ഉണ്ടു. 

തിരുപിലവാമല ഒരു കരിങ്കല് . കുന്നിഐെറ മുക 

ഒില് പ്രസിദ്ധിയുള്ള ശ്രിരാമദക്ഷ മുള്ള സ്ഥചം. ജവ 

ടേയും ഒരു ഹൈസകൂമുണ്ടു്. 

ചേലക്കര__വടക്കാഞ്ചേരിയില്നിന്നു 8 നാഴിക 

കിഴക്കു പരെ നെല്കൃഷി സ്ഥലങ്ങമുള്ളതാണു . ഇപി 

ടെയും ഒരു ഹൈസ് കൂളുണ്ട'. ഇപിടെ ചേടന്മാരുടെ 

മുണ്ടനെയ് ത്തുണ്ട് . ഇചിടെയാണ്ട വിശേഷമായ പുല് 

പായ യെയുന്നതു . ഇപിടെയിന്നു ആറ്യനാഴിക കഴ 

ക്കാണു കൊച്ചി തവൃരാക്കന്മാരുടെ കലദൈചമായ പ 

9൭൪ ഭഗത്മതിക്ഷേത്രമുഭള പഴയആര. 

കന്നം കുള ം__താലു ടടിന്െൈറ പടിഞ്ഞാറെ അററ 

ത്തുള്ള പ്രധാന കച്ചവടസ്ഥാനമാണ്ട്. അടയ്ക്കുക്കകവ 

മാണു മുഖ്യം. ജനങ്ങള റില് മൂന്നില് രണ്ടുഭാഗം ക്രിസ്മൃ 

ികളാണ്ടി. ഇവിടേയും രണ്ട ഹൈസ് കൂളുണ്ടു. ഇവി 

ര ക 



1: 

ടത്തെ ദേശസ്ഥിതി പളുരെ ആ രോഗ്യകരമായിട്ടുള്ളതാ 
റ ) ) ണ്. പണ്ടു ഈ പ്രദേശങ്ങളുടെ അധികാരികളായിരു 

ന ചിറളയം, മഡശളളം നമ്പിടികഡുംബങ്ങളുടെ താമ 
സം ഇതിന്നു സമിപമാണ്ട്. 

ിറരൃര് താലുക്ക് :_ഏററവും കിഴക്കെ അററത്ത 
(യയാ ഡായ്ബെഗം അം. യ 0... ന്യത്തം യാത്ത. 

മ 

ളള താലുക്കാണ്ട്. ഇതു രണ്ടുഭാഗങ്ങളായിക്കിടക്കുന്നു. 
ഇവിടെ മഴ കുറപാണ്ട്. ഒരു കാലത്തു വിലപിടിച്ച തേ 

റ 40% 75 ന ക്കിന്കാടുകളുണ്ടായിരുനാ ചിറവൃര്കാനം??” ഈ താലൂ 
ക്കിലാണ്ട്. ചിറവൂര് പുഴയും, കോരയാറും, വരട്ടാവും 
പ്രധാന പുഴകളാണു്.. കൊറപ്പിയുടെ മററുഭാഗത്മളോ 
$ ചേന്നുകിടമളന്നു ഈ താലുദ്മിനെറ തെക്കുപടിത്ഞൊറു 
ഴാഗത്തില് മുഴരലംശം പോത്തുണ്ടി, യെല്പിയാമ്വതി, 
പറമ്വിക്കുകം എന്നീ മലകഠംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരംക്കുന്നു. 
താലൂക്കി െറ ആകെ പിസ്പാരം 908 ചതുരശ്ര യാഴികഷു 

൦ ജനസംഖ്യ 1.16.9889 കുന്നു. മണ്ണ് റി വയം ടനസംഖ്യ 1.10, ൧ ആ ണ്ണ ഇരമ്പു 

ചേന്ന ചെമ്മണ്ണ്ണാണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തേക്കു ഏററവും യല്ല 
നെല്കൃഷി നടക്കന്നത്രാ ഇപചിഭെയാണാ. മഴ കുറവായ 
തതിധയാല് തോടുകഠംമാഗ്ഗും വെള്ളം തിരി പപിട്ടാണു കൃഷി 
നടത്തുന്നതു്. മൂലത്തറ അണ പ്രകാരം ക്ൃഷിചെയ്ക്കാ൯ 
വെള്ളം കെട്ടിയിത്തു അതിന്നുള്ള താണ്ട. ക്രിന്വനയാണു 
പ്രാാവൃക്ഷം. ജനങ്ങറം അധികവും ഫിന്തുക്കളാണ്ടാ. 
വസ്ററും നെയിത്താണു പ്രധാന പ്യചസായം. ചിററുരും 
കെൌഴിഞ്ഞാമ്വോറയും ഓാട്ടുകമ്പനികളണ്ടു്. മൂസ്നിലൊരം 
ശം ജങ്ങറം തമിഴും ബാക്കി മലയാളവും 
കുന്നു. % ക 

സംസാരി 
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ഈ താലുൃക്കു പണ്ട പാലക്കാട്ട രറജാവിന്േറതായി 

രുന്ു. ആ രാജാവിനോടു കൊങ്ങന്മാര് യുദ്ധത്തിന്നു ചെ 

ന്നപ്പ്ോഠം കൊച്ചിരാജാവയ സഹായിച്ചതിന്നു പ്രതിഫ 
ലമായി കൊടുത്തതാണ് ഈ താലുക്ക്. 

പട്ടണങ്ങറം :__“ചിററുര് ?താലൂക്കിന്െറ തലസ്ഥാ 

മാണ്ട്. ഇപിടെ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണര് ധാരാളമുണ്ട്. ധേ 

രിയ വസ്രുങ്ങം ഇവിടത്തെ ചേടന്മാരും, പരുക്കന് മുണ്ടു 

കറം കൈക്കോളരും ന ഇവിടെ ഒരു 

ഹൈസ് കൂടം, മുന് സിഫ് കോര്ട്ടും, സബ്ബ് മജിസ്രരേട്ടകോ 

ടടമുണ്ട് . കൊങ്ങരുടെ തോല്മയുടെ സ്കരാരകമായി എ) 

ല്യാമീി നമാസത്തിലും “ കൊങ്ങപ്പട"” എഭന്നാരാഘോഷം 

ഇപിടെ കൊണ്ടാടാറുണ്ടു് . 

ാല്ലെപ്പിള്ളി ചിറവൃരിനു പടക്കുകിഴക്കും.€നെമ്മാ* 

റ? പടിഞ്ഞാറും ഉള്ള. ബായും നെ 

മ്മാറയില് ഒരു ഹൈസ് കൂളം ആസ്സുത്രിഷയുമുണ്ട്. ഇപ 

ടേയും യെയിത്തുപണി ചെയ്യുന്നുണ്ടു് . 

തത്തമംഗലം_ചറവൃരിനു പടിഞ്ഞാറുള്ള മറെറാ 

രു പട്ടണം. ഇപിടത്തെ കച്ചവടം റാധുത്തന്മാര് ഫു 

നനു പറയുന്ന മുസല്മാന്മാരാണ് നടത്തുന്നതു്. ഇപി 

ടെ മരു മൃഗഭ്ലെദ്യശാലയുണ്ട് 



പചൌരധമ്മം. 
നി 

യ്ത... 
തൂ. 

അദ്ധ്യായം 8, 

നാട്ടിലെ പഠഠശാല. 

നിങ്ങറം എച്ലാപരും സ്ത്രില് പോകുന്നുണ്ട്. എ 
ന്തിനായിട്ടാണെന്നാണ് നിങ്ങറം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു? 
വിദ്യാഭ്യാസത്തിയാണെന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ 
ക്കാം. അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനവും കടി ധരിക്കേണ്ട 
തുണ്ടു.” മനുഷ്യൃയക്കി വിദ്യാഭ്യസം കൊണ്ടാണ് സല്സ്വ 
ഓവവും സുശിലവും ഉണ്ടാകുന്നതും അതുമൂലം ജനങ്ങള 
ടെ ഇടയില് ക്ഷേമം വദ്ധിക്കുന്നതും. ജധക്ഷേമമാണ 

കൂടില്ലാ ഗവമ്മേണ്ടിനെറ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം. അതിനാലാ 
ണു് ഗവമ്മേണ്ടില്നിന്നും വജരെ ധനം ചിലവുചെയ്ത് 

. കാരോ താലൃദമിലും അനേകം പിദ്യാലയത്ങറം സ്ഥാപി 
ചിടടുളളതു . 

ത 
വിദ്യാഭ്യാസംതന്നെ പ്രാഥമികപിട്ലാഭ്യസേം, ഉന്ന 

തപിദ്യാഭ്യാസം പന്നു രണ്ടുതരമായി തിരിക്കാം. നാലാം 
ഇാസ്സറപരെയുള്ള വദ്യാഭ്യാസം പ്രാഥമികവും അത്തരം 

റ 
റൂ കഥാ പ്രാഥമികപാഠശാലകറം (ഭെപ്രുമറി യ്ത 

ടാ 2 
യ ളു ് 

(00) എന്നമാണ് പറയുക. പൊയജനങ്ങറം കാ അ 
ധികം പ്രയോജധം ഈ വിദ്യാലയങ്ങറം കൊണ്ടാണ്ട്. 
തള ിവ്യുക്യോസം നടത്തുന്നത് ഹൈയ്ത്കുടുകളും കോ 
കചേജ്ുകട്തമാണ്ട്. മ്മുടെ രാജ്യത്തു മൂന്നു കോള്കേജുക 
ടം അദ്വത 

വ്ര കടമ ) 
പ ല് കുറയാതെ ഒഴ ഫസ്ത്തടകളൂമാണുളുളത്ര്. 

[14 ി 



നം യു 

ലം 

എന്നാല് പ്രാഥമികപാറശാലകറം 550_ല് കറയാഃത 
ക] 

ം 

യ്മുണ്ടു് . ഒട്ടാകെ വിദ്യാലയങ്ങറം 644 ഉടുടതില് 34 

കരകൌശല” (തൊഴില്) വിദ്യാലയങ്ങളും ഉറംപ്പെടും. 
ഷു രു 

പ്രാഥമിക പിട്യാള്യാസത്തിന്നു അധികം പ്രാധന്വേം 
കൊടുത്തിട്ടു ണ്ടെന്നുകൂള തിന്നു നാലാ ക്ലാസ്സപരെ ഫീസ്ററി 

1. ( ) 

ല്യാത്തതുതനെ തെജ്കിചാണു് . ഈ വിദ്യാലയങ്ങളില് 

ഗവമ്മേങ്ടില്നിന്നു ഫിസ്റ്റ് പിരിക്കാത്തതിവെറ ഉഭേ 

ശം ഒരിദ്രന്മാക്കുപോലും അടലരജ്ഞാനമുണ്ടാകനെമെന്ന 

താണ്ട്. ഈ പിദ്യാലയത്ങള ല് കണക്ക്, ഭൂമിശാസ്ധും, 

ചരിത്രം, കയ്യെഴുത്ത് എന്നി ചിഷയങ്ങറാംക്ക് പുറമേ 

ചിത്രമെഴുത്ത് , ആരോഗ്യപാഠങ്ങറം, മാതൃഭാഷ എന്തി 

പയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു. പെണ്കുട്ടികളെ പിശേഷിച്ച് 
സംഗീതവും തുന്നലും കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട. ലി മ 

പ്രാഥമി കപാഠശാലകഠം രണ്ടുതരമുണ്ട് . ഇംഗ്ല 

ഷ് പഠിപ്പ ക്കുന്നപയും അല്ലാത്തവയും. ഇംഗ്ലീഷ് പിദ്യാ 

ലയങ്ങളില് ഫിസ പിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഒരിദ്ര 

ന്മരേടെ കുട്ടികഠംക്കം അധഃക്ൃതക്കും, എച്ലാപരുഃടയും 

പെണ്കുട്ടികഠംക്കും പകതിഫിസ്സറേ കൊടുക്കേണ്ടതു. 

കൊച്ചിരാജ്യത്തെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഗ 

പമ്മേണ്ടില് നിന്നും തൊഴില് പിദ്യാഭ്യാസം യടത്തുന്നു 
൭ ര്, 

ണ്ടി. ഇത്തരം സ്ത്രമകളില് തുണിയെയ് ത്തു, പുല്ലപാ 

യനെയിത്തി. ആശാരിപ്പണി, കയറവ൮ുപായ, ചവുട്ടി മു 

തലായ പയുണ്ടാക്കല് എന്നി കൈത്തൊഴിചുകളെ അഭ്യ 
[ര 

സിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവയ്ക്കു പുറമെയാണ പകല് യീത്യയ 

വൃത്തിക്കായി ചേലചെയുന്നവരുടെ ആവശ്യത്തിനായി 

ഫിശാപാഠശാലേകറം ഏട്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു . 

ലി 
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പാഠശാലകളെല്ലാം സക്കാരില് നിന്ന നേരിട്ട ഭര! 
ക്ഭനനവയല്ല. അവയില് അധികവും സക്കാരില്യിന്നു 
കൊടുക്കു നന സഹായധനം ഖാങ്ങി അതാതു സ്ഥലങ്ങജി 
ലെ പ്രമാണികളുടെ ചുമതലയില് നടത്തുന്നവയാണ്. 

അഭ്ധ്യായം 44 
റ ( ം ര] പാവ്വത്ൃക്കാരനും വില്ലേജ ഭരണവും 

ഇദ രാജ്യം താമൃക്കകളായിട്ടം താഥൃക്കുകമ്കെ വില്ലേ 
ജുകളായിട്ടം തിരിച്ചിടടളളതായ! മുദ്വ് പറഞ്ഞിട്ടു 
ച്ഛൊ. കാരോ വില്ലേജിലും പാവ്വത്യക്കാര൯ (പട്ടത്തെ 
പേര പ്രവൃത്യാര്) എന്നു പറഠഷൂന ഒരു ത. ദ്യേഗസ്ഥനു 
ണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെറ മുഖ്യചുമതല കരം പിരിക്കു 
കയാകുന്ന ഓരോ ഭൂമികടുടേയും ഉടമസ്ഥന്മാര് ഭൂമി 
വുടെ ആഭായം അനുസരിച്ച് ഗവമ്മേണ്ടില്യിന്നമു ഡി 
ശ്ചയിച്ചു തോതില് ഒരു വിതം സംഖ്യ ൃദുതവണക 

മായി ഗവമ്മേണ്ടിലേക്കു കൊടുക്കണം; ഇതിന്നാണ്ട് 
മേരം എന്നു പറയുന്നതു. ജനങ്ങളില്നിന്നും ഈ കരം 
പിരിക്കുന്നതിന്നുള്ള ചുമതല പാവ്വത്യക്കാരയാണു . ആ 
യാടൂടെ കീഴില് മേനോന്മാര്, മാസപ്പുടിക്കാര് എന്നിപ 
രമുണ്ട്. മേോനെറ മുഖ്യജോലി കരപ്പിരിപിനന്െറ 
ഒണക്കുക(ം വെക്കുക, അതാതു വില്ലേജിലെ ഭൂമികള്ടെ 
പ്പിനേ തെയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുക, ഭൂമികറം അഒനാഭ്മ 
തിത്തികറം തിട്ടപ്പെടുത്തുക എസ്മിപയാണെ.. പാവ്വത 
ക്രാരനേയും മോപയേഷും സഹായിക്കുകയാണ് മാത 
പ്പൂടിക്കാരുടെ ജോലി. 



ടു 

ഓാരോ പിപല്ലേജിലേയും.പിരിപ് പസൂലാക്കി പാവ്വ 

ത്യക്കാര൯ താമുക്കാപ്പീസ്റ്റില് അടക്കേണ്ടതാണ്. താ 

ലൃക്കിന്ന അഡിപ൯ താസില്ദാര് ആകുന്നു. ഓാരോ 

താമൃക്കിലേയും താഡില്ദാരാണ് അതാതു താലൂക്ക് 
ട്രഷറി (ഖജയാച് ) യുടേഡും അധികാരി. പില്ലേജില് 

നിനു പിരിഷുന്ന നികുതി സംഖ്യകയും മററിഹങ്ങളില് 

ഡിന്നു താലൃക്കില് അടയുന്ന സംഖ്യകളം താസില്ദാ൪ 

താലുക്ക് ട്രഷറിയില് സുഃജിക്കുന്നു. പാവ്വൃത്യക്കാര൯ 

തക്കസമയത്തു ഡികുതി അടക്കാഞ്ഞാല് സമാധാനം 

ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരം താസില്ദാക്കാണ്. അ 

പ്രകാരം തന്നെ ഭൂമിയുടമസ്ഥന്മാര് അതാതു ഗഡുവുക 

മില് കരം കൊടുക്കാതിരുന്നാല് അചരുടെ ഇളകന മു 

തല് ജഫ്്ി ചെയ്യാനാ, ഭൂമിയിലെ ആദായം പിറൊടു 

ക്കാനും പാവ്യൃത്യക്കാരനും അധികാരമുളള താകുന്നു. 

ചില്ലേജ് പാവ്ൃത്യക്കാരനേറയൊ മേനോഒ ര്റയോ 

പ്രവൃത്തികഠം പരിശോധിച്ചു താസില്ദാരുടെ ദൃഷ്ടിയില് 

പ്പെടുത്തുപാ൯ ചുമതലപ്പെട്ട മറൊരുഭ്യോഗസ്ഥരു 

ഒ. അദ്ദേഹത്തെ റവന്യ ഇ൯സ്സെക്ടര് എന്നാണ് 

പറയുക. ഇവരുടെയെല്ലാം മേലധികാരം റവഡയൂ വകു 

പ്പിന്നദ്ധ്യക്ഷ നായ ദിവാ൯ പേഷ്ടാക്കാണ്ട്. 

അടഭ്ധ്യായം കക 

അഞ്ചല് ശിപായി. 

അഞ്ചല് ആപ്പിസ്സ്റിനേയും തപാലാപ്പിസ്സറിയേയും 

പററി ഇതിന്നുമു്പില് ധീിങ്ങറം കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു 

പല്ലൊ; 



ട] 

അഞ്ചല് ഏപ്പാട്ട് ആദ്യമായി ഈ നാട്ടില് നടപ്പാ 

ക്കിയത് 190_ല് ഒരധികം ചപൊച്ഛം മു ന്നെങ്കിലും ഇ 
പ്പോഴത്തെപ്പോലെ മുദ്രകടൂം കാര് ഡും നടപ്പാക്കീട്ട് 

80 സംവത്സരമേ ആയിട്ടുളള. പണ്ട് ഞ്ചലാപ്പിസ്സില് 

എഴുത്തുകഠം മാതഭമ സ്വികരിപ്പിരുന്നുളള. ഇപ്പ്ോോറം 

മററുരുപ്പിടികളും പണവും അഞ്ചല്വഴ്। അയക്കാവുന്ന 

താണ്. അആരതിന്നു തക്കതായ കൂലികൊടുക്കണണമെനോേ 

സ്മൂള്ളു. 

നാട്ടകാരുടെ എഴുത്തുകളും മറവും അഞ്ചചാപ്പിസ്സ്റി 
ലെ പെട്ടിയില് നിന്നും എടുത്തു അഞ്ച ൯ മാസ്റ്റര് ഓരോ 
ന്നിന്മേലും മുദ്ഷടിച്ച് മാരോദികിലേക്കും ഉള്ള എഴു 
ത്തുകളെ പ്രത്യേകം കെട്ടുകളാക്കി കെട്ടി അതാതു അഞെ। 

ലാപ്പിസ്സുകളിലേക്കു .ആജകറാവശം അയക്കും. ഈ കെ 
ട്ടം കൊണ്ടുഭഃപാകുന്നവരെ അഞ്ചല് കാട്ടക്കാര് എന്നു 
പറയും. ഇപ്പുകാരം ഓട്ടക്കാര് മററുള്ള ദിക്കക യില് നിന്നും 
എഴുത്തുകെട്ടുകറം ഇപിടേക്കും കൊണ്ടുവരുന. ഇകെ 
കേക അഞ്ചയമാസ്റ്റർ അഴിച്ചു എഴുത്തുകളെല്ലാം പരി 
ശോധിച്ചു' മാരോന്നിനേറയും പുറത്തു മുദ്രയടിച്ച് ഓ 
രോ ഭാഗത്തേക് മേല്വിചാസക്കാ.്ട് കൊടുപ്പാന് നി 
ശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാരോ തആറാംവശം ഏപ്പിച്ചുകൊടുക്കും. 

ഇവക്ക് അഞ്ചല് ശിപായിമാരെന്നാണ് പറയുക. ശി 
ശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മുദ്വിലയില് കൂടുതല് തൂദമൊുള്ള എഴുത്തു 
കളി ന്മേല് കൂടുതലായി പിരിക്കേണ്ടമമലി കുമത്തിട്ടുണ്ടാ 
വും: അത്തരം എഴുത്തുകളും ശിപായിമാര് വശംതന്നെ 
അയക്കാം. ഫുണ്ടികകളന്ടെങ്കില് അവയും പണത്തോ 
ടുകൂടി അവരുടെ കയ്യില്ത ന്നെയാണ് കൊടുത്തയക്കുക. 



പി 

അഞ്ചല്ശിപായി ഇവയെല്ലാം കൊണ്ടു മാരോ മേല്പി 
ഖാസക്കാരനേയും കണ്ടുപിടി ചു കൊടുക്കുന്ന. ശിപായി 
ക്കാ നല്ല പുയിചയമില്ലാത്തവരാണ് മേല്വിലാസക്കാ 
രന് എന്നു വരികില് എഴുത്തോ പണമോ കൊളട്ടക്കു ന 

തിമെ അയാറം സാക പ്പെടു ത്താറുമുണ്ടി. മേല്പിചാ 
സാക്കാരെ കാണാതെ വന്നാല് എദഴുത്തുകറം മാസ്സ്തടെ 
പക്കല്: മടക്ക! കൊടുക്കേണ്ടതാം . അദ്ദേഹം ആയത്ത് 
എറണാകുളത്തു സൂപ്പെണ്ടാച്പിസ്റസ്റി ലേക്കയക്കുകയും. 
അവിടെ അതു പൊളിച്ചു മ ടമസ്ഥന്നു അയച്ചുകൊടുക്കു 

കയോ, അല്ലാത്തേപക്ഷം അതു നശിപ്പിക്കുകയോചെയ്യും. 

അപ്പകാരമുള്ള ഫറുത്തചറം വാങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തിനു ഡെ 
ഡ് ലെററര് ആച്പിസ്റ്റ് എന്നു പറയും. 

അഭ്പ്പ്യയം കള്. 

പചൊല്പിസുകാര൯. 

പൊല്ലിസ് കാരെ കണടിട്ടില്ലാത്തചര് യിങ്ങളില് 

ആരും ഉ ണ്ടായിരിക്ക യില്ല. പട്ടണങ്ങളിലെ റോഡുക 

ജുടെ തിരിവിലും മററും കടുപ്പം ധരിച്ചു ധില്ലടുന്നതു 

പൊല്ലിസ് കാരയാണു് .. അയാം അവിടെ യിന്നകൊ 
ണ്ട് അതിലെ വരുന്ന വാഹാങ്ങളേയഷും മററും ആംഗ്യം 

കാണിച്ചു തിരിച്ചുവിടുന്നതു കാണാം. വണ്ടികമും മററും 

തമ്മില് കൂട്ടിമുട്ടി ആകഠാക്ക് അപകടങ്ങറം പരാത! 
രിപ്പാനാണ് ഈ ഏപ്പാട്ട്. വലിയ ആഠംതിരക്കുള്ള ഉ 
ത്സചം മുതചായ ആഘോഷങ്ങളില് പൊച്ലീസ് കാര് 

അങ്ങുമിങ്ങും സഞ്ചരിച്ചു ലഹജുകളം വഴക്കുകളും ഉണ്ടാ 

കാതെ നോക്കുന്ന. തിരക്കുകളിലും മററും വഴിതെറഠറ! 
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ഷ്യം രാത്രികാലത്ചകളില് ഒററപ്പെടുടം പരിഭൂമിക്കുന്ന അ 

നാഥകളായ സ്ര്രികളേയും കുട്ടിക്കും രടയാസ്ഥലങ്ങ 
ത്ത എത്തി .൭ന്നു. 

കളവു തട്ടിപ്പുറി,, തമ്മിത്തല്ല്, കൊലപാതകം 
മുതലായ അക്ടതൃത്മമെ പൊല്ലിസ് കാരാണ് അന്വേ 

ഷണം നടത്തി! അകമികളെ കണ്ടുപിടിച്ചു ന്യായാധി 
പത'യായ മജിസ്രേട്ടി ന്െറ മുമ്പില് ഹാജരാക്കുന്നതു. 
ഇപ്രകാരം നാട്ടിചെങ്ങും സമാധാനം പാലിക്ക നത് പൊ 
പലീസു കാരുടെ ചുമതലയാകുന്നു. പണ്ടു പൊല്ലീസ് പ 
കപ്പില്ലാതിരുന്നതിനാല് മേത്പാതെത ഷജച് മുതലായ 
ദുഷ് കൃത്യത്ങറം അധികമായിരുന്ന. 

നമ്മുടെ രാജൃത്തു പൊല്ലീസ് പകപ്പിലെ മേലധി 
കാരിക്ക് പൊല്ലീസ് കമ്മീഷണര് എന്നാണ് പറഷുക.. 
അദദ്ദഹത്തിയെറ കീഴില് ഒരു ഡെപൂട്ടി കമ്മീഷണരും 
ഒരു ഡീസ്ര്രിക്ട് സൂപ്പണ്ടും, രണ്ടു അസിസ്റ്റാണ്ട് സുപ്പേ 
ണ്ടുമാരും ഇ൯സ്സക്ടര്മാരും ബട്ട്. ൮൮ .ായ സ്ഥലങ്ങ 
മൂ മിലപ്പാം പ്പാ ലി സ്റ് റ്റ ഷ ൯ സ്വഥഥ: വ ] ൧ ചി ട്ട്. 

ഓരോന്നും ഓരോ ഇന്സ്റ്റുക്ടയടെ അധികാരത്തിലാ 
ണാ. ഓരോ ഇ൯സ്സുകടജടെ കീഴിലും ഫഹഡ കാണസ്റ്റ 
ബിറാമാരും കാണണ്സ്റ്റെബി റം മാരുമുണ്ട. 

പൊല്ലിസ് കാരെ കൂടാതെ ഈ രാജ്യത്തു ഒരുനാ 
യര് പട്ടാതുമുണ്ട്. ഇതിലെ ശിപായിമാരെ പ്രധാനമാ 
യി തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ അകഡ്ഖടിക്കും ഖജനാപാ മുതലാ 
യ സ്ഥലങ്ങളില് പാറാപിനുമാണ് ഉ പയോഗപ്പെടുത്താ 
റു. ഇവരുടെ  നായകന്ന സുബേദാര് എനു പറയും. 
നായര് പട്ടാള ത്തിഷെറ മേലദ്ധ്യ വ൯ പോലിസ് കമ്മീ 
ഘണര് തനെ. 



അഭ്ധ്യായം 24. 

ആസ്ത്ര. 

ആസ്സുത്രീകറം നമ്മുടെ രാജ്യത്തു പലേടത്തും 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു നിങ്ങറം ധരിച്ചിരിക്കാം. അപ 
എന്തിനാണ് ? നിങ്ങറംക്കു വല്പ സുഖക്കേടും പിടി 
ചൂല് നിങ്ങുടെ അച്ഛുഗോ ജ്യയേഷ്യനോ യിങ്ങളെ ആ 

സ്സൂത്രിയില് കൂട്ട ക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപിട്ടെയുള്ള ഡ്വാ 
ക്ടര (വൈദ്യന്) യിങ്ങളുടെ ദേഹം പരിശോധിച്ച് . 
സുഖക്കേട് മനസ്സ്സി ലാക്കി, മരുന്നു നിശ്ചയിച്ച് ആമ. 

രുന്ന അവിടെഷിനഃം തരുപിക്കുന്നു. ഡാക്ടരുടെ ബുദ്ധി 

മുട്ടി ന്നു പ്രതിഫലഃമാ, മരുന്നിന്നു വിലയോ നിങ്ങളോ 
ടാവശ്യച്ചെടുന്നതുമില്ല. ഗപമ്മേണ്ടുതന്നെയാണ്” മരു 

ന്നിനന്െറ പിലഴഷയും, ഡാകടക്കു ശമ്പളവും ചിലവുചെയ്തു 
ധിങ്ങളെ ധമ്മമായി ചികിത്സിക്കുപാ൯ ഏച്ല്യാടുചെയ്തി 

ടുള്ളതു. 
ഇപ്രകാരമുള്ള ധമ്മാസ്സുത്രികഥം നമ്മുടെ നാട്ടില് 

പ്പരധായ സ്ഥലങ്ങള് ലെല്ലാമുണ്ട് . അവിടെയെല്ലാം ഇം 

ഗിഷ് സമ്പ്ൃയദായത്തിലാണ് ചികിത്സ നടത്തുന്നതു്. 

രോഗികളെ. കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്നതും, അതല്ലാതെ 
രോഗികളുടെ ദേഹം പരിശോധിച്ച് മരുന്നുമാത്രം കൊ 

ടടത്തയക്കുന്നതും ആയ രണ്ടുതരം വൈദ്യാലയങ്ങറം ഉ. 

ണ്ട്. രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ സ്ഥാപാങ്ങറാക്ക് ഡിസ്സറ൯ 

സറികഠം എന്നാണ് പറയുക. കിടത്തി ചികിത്സിക്കു 

നന രോഗികറാംക്ക് മരുന്നും പത്ഥ്യമായ ഭക്ഷണവും. ക 

ടക്കാനുള്ള സൌകയുങ്ങളും ഗവമ്മേണ്ടു പ്രതിഫലം കൂടാ 
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തെ കൊടുക്കുന്നതിന്നു പുറമെ അചരെ ശരിയായി ശൂ 

ശൂഷയും ചെയുന്നുണ്ട് . മരുന്നു കൊടുത്തയക്കുന്ന രോ 

ഗിീകറംക്കും മരുന്നു ധമ്മമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതു. ഇ 

ത്ജിനെയുള്ള ആസ്സുതികളില് ഏറാവു. പലിയതു” എറ 

ണാകളത്തുക്ള ജനറല് ആസ്സുത്രിയാണ്ട്. 

ഇപ്പ്യോറം കറെ കാലമായിട്ട് രാജ്യത്തിന്െറ പല 
സ്ഥലങ്ങജിലുമായി 20_ല് അധികം നാട്ടപചൈദ്യശാലക 
മും ഗവമ്മേണ്ടില് നിന്നു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയുവ്വേദ 
െദ്ദശാലക ജെന്നാണിവക്കു പറയുക. ഗപമ്മേണ്ടില് 
നിന്നു സഹായധനം കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ടു ഈ സ്ഥാ 
പനങ്ങജില് പില കൂടാതെ മരുന്മ കൊടുക്കുകയും ധമ്മ 
മായി ചികിത്സിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിയെയുള്ള ആ 
യുവ്വേദവൈദ്യശാലകളെപല്ലാം ഇപ്പ്യോഠം തൃശ്ശിപപേരൂര് 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള *രാമപമ്മ സെന്ട്രല് ആയുല്വേദ ആസ്സു 
ത്രീയുടെ മേലധികാരിയായ ഒരു സുപ്രേണ്ടിനെറ കീഴി 
ലാണു. രാമവമ്മ സെ൯ട്രല് ആയ്യവ്വേദാസ്സൂര യില് 
ഇപ്പോ ഠം രോഗികളെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനും ശസ്രൂ 
കര്രീയകറം ചെയ്യുവാനും ഏപ്പാടുണ്ടു. ഇവഷ്ക്കും പുറമെ 
പ്രധായ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വിഷ ചൈദ്യശാലകടടം മു 
ഗാസ്സൂത്രികളും കൂടെ ഗപളമ്മണ്ടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടണ്ടു്. ഭാ 
ത്തന്മാരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന്നു ഭാന്താസ്സുത്രി തൃശ്ശിപപേ 
രൂരും, കുഷ്യരോഗികറം കള്ള ആ്സ്ൂത്രി അഡുൂരും ഗവമ്മേ 
ണ്ടുവകഃ ധമ്മസ്ഥാപനഞ്ങറാതന്നെ 



അദ്ധ്യായം 25. 

. ദേവാലയത്ങറാ. 

ഈശ്പരെ പന്മിക്കുന്നതിന്നും സ്തൂരിക്കുന്നതിന്നു: 

ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിനാണ് ദേപാലയം എന്നു പറയു 

ന്നത്. ഹിനത്തുടമളെടെ ക്ഷേത്രങ്ങറം (അമ്വലങ്ങറം), മ 

സല്മാന്മാരുടേയും ക്രിസ്തു യാനികളുടേയും പള്ളികറം . 

ബൌതദ്ധരുടെ വിഹാരങ്ങറം ഇവയെല്ലാം അതതു മത 
( 

ക്കാരുഴട ദേവാലയ്ൃങ്ങജ്ാണു. 

ഏതൊരു കായ്യത്തിനും മനുഷ്യന് ഈശ്വരായുഗ്ര 

ഹം ആ വശ്യമായിര ക്കുന്നതു കൊണ്ടു് ഈശ്വരാരാധയയും 

ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത മുറകളില് ഒന്നാമത്തേതാണ്. മനുഷ്യ 

ക്കുള്ള മുറകളില് ഏററവും ഉ ല്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതു' ഈശ്വ 

രാരാധനയാണെൈന്നാണ് നമ്മുടെ പൃയ്യികന്മാര വിചാ 

രിച്ചിരുന്നതെന്നള്ളതിനു പല ലഭജ്യങ്ങുമുണ്ടു്. 

കേരളുരാജ്യം പുരാതനത്തില് അനേകം തറകള്കാ 

ഡമി ഭാഗിച്ചിരുന്നപ്പോറം, ആഅമപിടത്ങളില് പാത്തരുന്ന 

സകല ജാതിക്കാരും വധയദൈപങ്ങളെ കലഭൈവങ്ങജുാ 

ഷി കരുതിയിരുന്നു. അപ്രകാരം ആരാധിച്ചിരുന്ന സ്ഥ 

ചങ്ങറംക്ക് “കോവുകഠം? എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതു. 

കലദൈവങ്കങമെ ആരാധിക്കുന്നതു” അപര കുലധമ്മമാ 

യി കരുതി. ഇഞ്ങഠഥെയാണ് ഇന്നും വയമ്മുടെ ഠാട്ടില് 

പല തറവാടുകളിലും ആരാധിക്കാറുള്ള “ധമ്മദൈവ 

ത്ളറം? ഉണ്ടായതു്. പിന്നീടു് മലയാളത്തില് ബ്രാഹ്മണര 

പന്നതിനെറ ശേഷമാണ് അമ്പചങ്ങളുണ്ടായത്തു. 



൫ 

പലിയ ജന്മികളെന്നു പറയുന്നവരും നാട്ടിചുള്ള 

ര് 
പുമാണികമുമാണു് ആട്ദ്യമായി ക്ഷേത്രങ്ങഥം സ്ഥാ 

പിച്ച് അപയിലെ കായുങ്ങറം അന്വേഷിച്ച് പോന്ന് 

യുന്നത്. ഇങ്ങിനെഡുള്ളവരെ ഉറരാജന്മാരെന്ന പറ 

സം. ക്ഷേത്രത്തില് അവക്ള്ള തവകാശത്തിന്ത് ഉയരാ 

ഡ്കയെന്നും പറയും. കാലക്രമത്തില് ഈ നാട്ടിലെ ക്ഷേ 

രരങ്ങജുടെ ഭരണത്തിനു ആരുമില്ലാതെ പമന്നപ്പേഴൊ, 

ഉ മുള വരുടെ ദുഭരണം ഹേതുപായിട്ടെൊ അമ്പലങ്ങളില് 

മിക്കതും സക്കാരില്യിന്നു നേരിട്ടഭരിക്കാ൯ തുടങ്ങി. 

പള്ളി മുതലായ മററു മതാലയങ്ങള,ടെ ഭരണം അതാതു 

സമുദായത്തിലുള്ള വൈദികസംഡക്കാരാണ് ഇടത്തു 

നത്ത്. 

ദേവാലയത്ങള!ല് ഉത്സവം, പെരുന്നാറം മുതലായ 

ആ ഫോഷമങ്ങറാക്ക് ഗിങ്ങറം പോയിട്ടുണ്ടാവാം. ആ 

സ്നന്ദഭത്മതില് അപിടെ കൂടുന്ന പുരുഷാരവും കണ്ടിരി 
ക്കാം. സാധാരണ മതാലയകങ്ങളില് പോവാത്തവരും 

ഇങ്ങിനെയുള്ള ആഘോഷങ്ങറംക്ക് പോകുന്നതു കൊണ്ടു് 
ഭരപ്പോഴെങ്കി ലും അവക്ക് യ ്താ്ട്തി 
രിക്കയ! ല്ല. പ്രത്യേകിച്ചു ചു് ഈ ഉത്സവഞ്ഞങാം മുമ്പ് കഴി 

ത്തിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രധായ സം ർവര്ങട്ടൂടെ സ്മാരകമായി 
ട്ടാണ് കരുതുന്നത് 
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